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 סמימערּפ ןופ לייס א
 .קרַאי וינ ,,טס לאנאק 8783 ,.ַאק גנישילבאּפ ורביח יד ייב

 ןעטפירש ס'ירּבָאק .ל
 ןעבעל ןעשידיא םעד ןופ רעדליב ןוא ןעננולהעצרע עטסעב ענייז

 ןעבעגעגסיורא ןוא ןעבילקעגנעמאזוצ ,ַאקירעמַא ןיא ןוא דנאלסור ןיא

 עהַאנייב טלַאהטנע עכלעוו םרָאפ-ךוב זייס עסיורג ַא ןיא

 סעשזדייּפ 0
 : ןעלייהט עדנעגלָאפ יד ןיא טלייהטעגנייא

 ןעשנעמ ןוא טייצ 4 עבעל 1

 סעשימָאק 5 ןעבעל-ןעילימַאפ 2

 .סענעדעישרעפ 6 | ןעבעל-רעלטסניק ןעשידיא ןופ 8

 טקורדעג ןהעש זיא ךוּב סאד
 .ןערנוּבעג לָאּפטכארּפ ןוא

 ,טנעס 78 זײרּפ לייס --- 41.80 זיירּפ ראלונער

 ,(ארטסקע טנעס 28 ,ןעקיש וצ סערּפסקע טימ)



 יי ליפא

 סמוימערּפ ןופ לייס א
 .קראי וינ ,.טס לאנאק 8783 ,.ַאק גנישילבאּפ ורביה יד ייב

 : ןעטפירש ס'ןיּביל
 -טעגנייא ןעגנולהעצרע עשימָאק ןוא עטסנרע 100 ןעטלַאהטנע

 ; ןעטעשזוס ;עבעיל ; רעדליב-תולג } סעירעס עדנעגלָאפ ןיא טלייה
 -עישרעפ ; סיזירק רעד ; ראי וינ ןיא ןעבעל ןעמערָא ןופ רעדליב
 | .סַאּפש רעטסנרע ; סענעד

 .טנעס 40 זיירּפ לייס -- 41.00 זיירפ ראלוגער
 .(ארטסקע טנעס 18 ,ןעקיש וצ סערּפסקע טימ)

 ןעטפירש ס'יועז
 רעד ,ןעגנולהעצרע עשימָאק ןוא עשיטסירָאמוה 119 ןעטלַאהטנע

 .רעטייוו רעד ןָאשזד ןוא ,רעלדעּפ-רָאמָאטסָאק םעד םייח ןופ טלחעצ

 .טנעס 40 וײרּפ לייס -- 81.00 זיירּפ ראלוגער
 ,(ארטסקע טנעס 19 ,ןעקיש וצ סערּפסקע טימ)

 ןעטפירש ס'רעקעהטאּפא
 עדנעגלָאפ ןיא ןעגנולהעצרע עשיטסירָאמוה 137 ןעטלַאהטנע

 -טלעו ; ןעגנולמַאזרעפ ; עגערטרָאפ עשיטסירָאמוה ; סעירעס
 "םוי דובכל ; תומולח עזייב ; רעביירש ןופ תורצ ; גנורעסעבסיוא
 יד ; עיפָאזָאליפ עטסוּפ ; רעצעביק רעד ; ןעגָאלאנאמ ; בוט
 ערעטעּפש ; ןעציקס עניטיידיווצ ; ראלָאד א ןופ עיפארגָאיב
 .עטכירעג

 ,םנעס 40 זײרּפ לייס --- 41.00 זיירּפ ראלוגער
 .(ארטסקע טנעס 18 ,ןעקיש וצ סערּפסקע טימ)



 סמוימערּפ ןופ לייס א
 .קרַאי וינ ,,טפ לאנאק 80-83 ,.ַאק גנישילבאּפ ורביה יד ייב

 ם'ןילאמרעה
 ןעטפירש עשיטסילאנרושז

 רע עכלעוו ןעלקיטרַא-סגנוטייצ עטסעב ענייז ןופ להַאװסױא ןא
 : ערנעטשנעגעג עדנעגלָאפ יד רעביא ןעבעירשעג טָאה

 .טייקשידיא ןוא זעדיא
 .שנעמ ןוא ןעיורפ

 .רעדניק ןוא ןרעטלע

 .גנורחיפפיוא ס'נעשנעמ םעד רעביא
 .רעדליב ןיא ןעבעל סַאד

 ,טנעס 40 זיירּפ לייס --- 841.00 זיירּפ ראלונער
 .(ארטסקע טנעס 18 ,ןעקיש וצ סערּפסקע טימ)

 ס'איצנונא'ד אלעירבַאנ
 ןעגנולהעצרע

 ,ןַאמרעבליז .מ ןופ שידיא ןיא טצעזרעביא

 רעביירש רעשיטסילַאער רעטסערג רעד זיא איצנונַא'ד אלעירבַאג
 עלַא ןיא ןערָאװעג טצעזרעביא ןענייז קרעוו ענייז ןוא ןעילַאטיא ןופ
 ענייז ןופ עכנַאמ ןענייז רעדנעל עגינייא ןיא .ןעכַארּפש עשיאעּפָארייא
 -ַאער רהעז ןענייז ייז ֿלייוו ,ןעקורד וצ ןערָאװעג ןעטָאברעפ סרעוו
 .ןעכעירשעג שיטסיל

 .טנעס 98 זײרּפ לייס -- טנעס 80 זײרּפ ראלוגער
 .(ָארטסקע טנעפ 10 ,ןעקיש וצ סערּפסקע טימ)

 4 = שי עי יי א שי ;.* א 16 אב



 סמוימערּפ ןופ לייס א
 .קרַאי וינ ,.טס לאנאק 86-83 ,.ַאק גנישילבאּפ ורביה יד ייב

 ןעטפירש ס'ז'רפ
 -טנע ,עיזעָאּפ ןוא עזָארּפ ןיא ןעטפירש ענייז עלא ןופ גנולמַאז ַא

 .םרָאפ-ךוב זייס עסיורג ַא ןיא סעשזדייּפ 1,000 עהַאנייב טלַאה

 ,טנעס 60 זיירּפ לייס --- 81.80 זײרּפ ראלונער
 / .(ארטסקע טנעס 28 ,ןעקיש וצ סערּפסקע טימ)

 ןעטפירש ס'טדאטשלעדע
 עזָארּפ ןוא עיזעָאּפ ןיא ןעטפירש עשיטעֶאּפ ענייז ןופ גנולמַאז ַא

 .ַאקירעמַא ןיא ןעבעל-סרעטייברַא םעד רעניא

 ,טנעס 0 ויירּפ לייס --- 41.00 זיירּפ ראלונער
 ,(ארטסקע טנעפס 15 ,ןעקיש וצ סערּפסקע טימ)

 סארעּפָא עטמהירעּב-טלעוו
 ןוא עשיזיוצנַארפ ,עשינעילַאטיא עטסעב יד ןופ טלַאהניא רעד

 ןילרע .וו ןופ שידיא ןיא טרהעלקרע ןוא ןעבעירשעב ,סארעּפָא עשטייד

 .טנעס 28 זיירּפ לייס -- טנעס 80 זײרּפ ראלונער

 -  ,(ארטסקע טנעס 10 ,ןעקיש וצ סערּפסקע טימ)

 ט



 סמוימערּפ ןופ לייס א
 .קרַאי ןינ ,.טס לאנאק 8588 ,.ַאק גנישילבאפ ורביה יד ייב

 עטכישעג עשיריא יד
 ץיטערג .ּפָארַּפ ןופ

 .םיױבנענַאט .א ןופ עדעררָאפ ַא טימ

 .רעדנעּב עלאפטכארּפ עסיורג 4 ןיא
 ןופ ןָא ךיז טגנַאפ ץטערג .ּפָארּפ ןופ "עטכישעג עשידיא, יד

 רנַאל ןעגייא רעייז ןיא טצעזעב ךיז ןעבָאה ןעדיא ןעוו ,טייצ רעד
 ןעו ,טייצ רעגיטרעוונעגעג רעד טימ ךיז טגידנע ןוא "לארשי ץרא
 רעצנַאג רעד רעביא טיײרּפשרעּפ ןענייז ןוא תולג ןיא ןענייז ןעדיא
 ןענייז ןעדיא טייז ,טריסאּפ טָאה ןעדיא טימ סָאװ סעלַא ,טלעוו
 .טלהעצרעד רהַאוו-שירָאטסיה טרעוו ,קלָאפ ַא ןערָאװעג

 91.28 וײרּפ לייס -- 94.00 ויירּפ ראלונער
 .(ארטסקע טנעס 90 ןעקיש וצ סערּפסקע טימ)

 עימָאנָאקע עשיטילָאּפ
 טטכישעג ןוא גנוחעטשטנע רהיא

 .סקַאז .ש .א ןופ
 ןוא ןעפַאש ס'ןעשנעמ םעד רעביא קרעוו סעכילטפַאשנעסיװ ַא

 ערעדנַא ךָאנ טימ ןעמאזוצ זיא רע ןעוו ןעלדנַאװ ןוא ןעלדנַאה ,ןעסריוו
 .טפַאשלעזעג ןיא

 ,טנעס 40 זיירּפ לייס -- 81:00 זיירּפ ראלונער

 .(ארטסקע טנעס 29 ,ןעקיש וצ סערּפסקע טימ)



 סמוימערּפ ןופ לייס א
 .קרַאי וינ ,,טס לאנאק 89-83 ,.ָאק גנישילבאּפ ורביה יד ייב

 עטפירש ט'נורפ .ש
 רעדנעּב עלָאפטכארפ 3 ןיא

 עכלעוו ,ןעטפירש ןוא ןעמעָאּפ ,רעדעיל ענייז עלא ןופ גנולמַאז ַא
 ,טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא טכַאמעג טמהירעב םהיא ןעבָאה

 ,ראלאד 1 זײרּפ לייס -- ,לאד  זיירפ ראלונער
 ,(ארטסקע טנעס 40 ןעקיש וצ סערּפסקע טימ)

 עקרעװ ס'ןידרָאגנ בקעי
 רעדנעּב עלָאפטכארּפ 4 ןיא

 -יטירק ,רעדליב-עזייר ,ןעציקס ,ןענַאמָאר ענייז ןופ עטסעב יד
 ןוא ןעגנולדנַאהבָא עשיפָאזָאליפ ןוא עשיטַאמַארד ,סעריטַאס ,ןעק
 טריציפיסַאלק ןוא ןעבעילקעגנעמַאזוצ ,ןעננולהעצרע עשיטסַאטנַאפ
 ַא יא סָאד .יקסוועשטניוו סיררָאמ ןופ ןָאיצקַאדער רעד רעטנוא
 טלעוו רעצנַאג רעד ןיא טכארטעב טרעוו סָאװ קרעו ןופ גנולמַאז
 רעשידיא רעד ןיא עטסנעבַאהרע ןוא עטסנהעש ,עטסכעה יד סלַא
 .רוטַארעטיל

 .ראלאד 1 זיײרּפ לייס --- ראלאד 4 זײרּפ ראלוגער
 .(ארטסקע טנעס 90 ,ןעקיש וצ סערפסקע טימ)



 סמוימערּפ ןופ לייס א
 .סרַאי ןינ ,,טס לאנאק 85-83 ,.ָאק גנישילבאּפ ורביה יד ייב

 ןופ עקרעוו עטמהירעּב עלא

 םירפס רכומ עלעדנעמ
 רעדנעּב עלאפטכארּפ עקיד ייווצ ןיא

 ןופ דליב םעד טימ ןוא ,סנעקור יד ףיוא גניּפמעטס-דלָאג טימ
 ,ךוב ןעדעי ןופ ?עװָאט ןעטכער ן'פיוא רֵלָאג ןיא טריוװַארג ןעלעדנעמ

 :עקרעװ עדנעגלָאּפ ןעטלאהטנע
 .ס'םייח 'ר המלש 0 .עלעשנעמ עניילק סָאד 1
 .חרזמ ןיא טדָאטש ַא רעביא 1 .רעמורק רעד עקשיפ 2

 .ןילהָאוו ןופ גנוקעדטנע יד 2 .עסקַאט יד 3

 .רָאָאה עיורג יד 3 .עשטַאילק יד 4

 ,םילוגלגה רמס 4 .וויזירּפ רעד 5

 ,תומהבה רפס 5 .לעדי 6
 .תופיסא ףיוא 6 ןופ ננוביירשעכב עזייר ַא ?

 .קסּפולג ןיא ןעגרָאמהירּפ ַא 7 .ןעטירד םעד ןימינב

 .לעדייא 8 ,לירעגניפשניוו סָאד 8
 .רענעגושמ רעד קילארשי 9 .השעמ עטלַא יד 9

 רוטַארעטיל ןופ רצוא ןא זיא עכלעוו ,עבַאגסױא עכייר עזעיד
 רעדעי ןיא ןעניפעג ךיז ףרַאד רוטארעטיל עשידיא ןופ ?עיצעּפס ןוא
 ןענעקעב ךיז ןוא ןעזעל סע ףרַאד רענייא רעדעי ןוא זיוה רעשידיא
 סָאד רעביא תוישעמ ענהעשרעדנואוו סעלעדנעמ 'ר ןעדייז ן'טימ
 .לארשי קלָאפ רעזנוא ןופ ןעדייל ןוא ןעבעל

 ,ראלאד 1 זירּפ לייס --- ראלאד 9 זיירּפ ראלוגער
 .(ַארטסקע טנעס 40 ןעקיש וצ סערּפסקע טימ)



 סמוימערּפ ןופ לייס א
 .קרַאי וינ ,,טס לאנאק 88-83 ,.ַאק גנישילבאּפ ורביה יד ייב

 ס'יוואקראה
 רעכיּברעטרעװ ייווצ

 רעגידנעטשלַאפ רעשידיאישילגנע 8 זיא רענייא יעכלעוו ןופ

 -רעוו עשילגנע עלא ןיירַא ןעמוק סע זעכלעוו ןיא רוברעטרעוו

 רעד ןוא ,שידיא ןיא םצעזרעביא "יס, "יב, "ייא, ן'כַאנ רעט

 ךוברעטרעוו רעגידנעטשלַאפ רעשילגנע:שידיא ַא זיא רערעדנַא

 ן'כָאנ רעטרעוו עשידיא עלא ןיירא ןעמוק סע זעכלעוו ןיִא

 .שילגנע ןיא טצעזרעביא ,תיב-ףלא

 רעטרעסעברעפ רעטצעל רעד ןופ ןענייז רעכיב-רעטרעוו עדייב

 רעטרעוו דנעזיוט ייווצ ןעמוקעגניירַא ןענייז סע רעכלעוו ןיא עגַאלפיוא

 .ןעגאלםיוא עגירעהירפ יד ןיא סלַא רהעמ

 ןוא סעשזדייּפ עסיורג 1200 ןעמהענרעפ רעכיב-רעטרעוו עדייב

 ,דנַאב ןעלָאפטכַארּפ ןעקרַאטש ןייא ןיא ןעמַאזוצ טקורדענ ןענייז

 ,ראלאד ן זיירּפ לייס --- ראלאד 9 זיירפ ראלונער

 (ארטסקע טנעפ 80 ןעקיש וצ סערּפסקע טיִמ)
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 -כיר ןעוועג ןענייז ערעטקַארַאכ ןוא ןענעצס ערהיא טייוו יו ףיוא
 ןעוועג זיא סע ךילרעכעל יװ ןופרעד ןעמ טהעז ,טלעטשעגרָאפ ניט

 ןיא טגידלושעב טָאה יז עכלעוו ,עגינעי .יד ןופ גנוטיײרטשּפָא רעייז
 טָאה יז עכלעוו ,סענעצס עלַא ,עמעטסיס ןעווַאלקש יד ןעטלַאהפיוא
 עכלעוו ,ןעסעצָארּפ-סטכירעג טיִמ ןעזעיוועב יז טָאה ,טרהיפעגרָאפ
 -ַאַאטש הטואס ענעדעישרעפ ןיא ןענופעגטַאטש טייצ רענעי ןיא ןעבָאה
 -םיוא טָאה יז עכלעוו ,סענעצס עלעיפ ,ןיילַא סָאד רָאנ טינ .ןעט

 -רָאפ טלָאװעג טינ יז טָאה ,טריסַאּפ ךילקריוו ןעבָאה ייז זַא ןעזיוועג

 רָאנ טינ סָאד ,ךילקערש ױזַא ןעוועג ןיוש ןענייז ייז לייוו ,ןעגניירב
 ייז טימ טפראדענ ךיז טָאה ,ןיילַא יאדמשַא רעד ןרעדנָאז ,ןעשנעמ
 .ןעמהעש

 זיא סע .רימ ןעסייוו טרהיפעגנסיוא ךוב רהיא טימ טָאה יז סָאװ
 טפַאשעגּפָא זיא עמעטסיס ןעווַאלקש יד יוװ רהָאי גיצפופ דלַאב ןיוש

 יד ןעוו טייצ רעד ןיא טבעלעג רעבָא טָאה וָאטס סעסימ .ןערָאװעג
 ןיא ךוב רהיא יו ןעהעזעגנ טָאה יז .טריטסיזקע טָאה יירעװַאלקש
 -נאפעננָא טָאה לעסעק רעטלַאק רעד יו ,ןעהעזעגוצ טָאה ןוא סױרַא

 רעמערַאװ ןערָאװעג זייוו-ךעלסיב זיא רע יו ; םערַאװ ןערעוו וצ ןעג
 טָאה רע יוװ ןוא ןעכָאק ן'ייב ןעטלַאהעג טָאה רע יו רעמערַאװ ןוא

 וצ ןעגנאפעגנָא םהיא ןופ טָאה ערַאּפ יד ןוא ןעדיז וצ ןעגנאפעגנָא
 יד ןוא .ךיוח רעד ןיא ןעסָאשעגפױרַא טָאה ?עקעד רעד ןוא ןעצעז

 '} גיטרַאפ ןעוועג זיא ץכעקעג
 .געירק ןופ ףוס רעד ןוא גנַאפנָא רעד ןעוועג זיא ?עסעק רעד

 רעשטיב טעיררעה ןוא ,הרצ ַא ןופ ןערָאװעג רוטּפ זיא טלעוו יד
 .געיז ןופ ןיורק יד ןעמוקעב טָאה וָאטּפ
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 "ןיבעק ס'םָאט לעקנָא  ןעוו זא טסבלעז ןופ ךיז טהעטשרעפ סע
 ,ןענָאיצַאנ עלַא טרעדורעגפיוא טָאה ןוא טלעו רעד ןיא סױרַא זיא
 ןענייז עכלעוו ,עמעטסיס ןעווַאלקש רעד ןופ רעגידייהטרעפ יד ןעבָאה
 "עג ןעבָאה ןוא ןעגיוושעג טינ ,טכַאמ רעלופ ןיא ןעוועג סלאמאד
 םעד ןיא גנורעדליש עכילקערש יד ןעכַאװשוצּפָא עכילנעמ סעלַא ןָאהט

 גנוטייצ רעקרָאױנ רעד ןופ רָאפ טגנערב יז סָאװ ?עּפמעס םעד .ךוב
 טָאה רע תושממ ַא רַאפ סָאװ רהָאלק טזייוו "רערייווקניא ןוא רעירוק,-

 ,ןעסעגרעפ טינ זומ ןעמ .ןעגנוטּפיוהעב ערהיא ןעגעג טַאהעג טָאה ןוא
 רהיא ןיא גידנעציז ּפָאק רהיא ןופ ןעטקַאפ יד ןעמונעג טינ טָאה יז זַא
 ףיוא ןעסעזעג טינ יז זיא ןעהעזעג ןיוש ןעבָאה רעזעל יד יוװ .רעמיצ
 עכילקנערק ַא ןעוועג יז זיא טייצ רענעי ןיא ?הָאוובֶא .טרָא ןייא
 טָאה ,ןעוועג ךיוא יז זיא םערָא ןוא ,רעדניק טימ ןעלאפעב ןוא יורפ

 רַאפ לַאירעטַאמ טלעמַאזעג טָאה ןוא טכַאנ ןוא גָאט טהורעג טינ ךָאד יז
 ןענַאװ ןופ ןעלעווק טַאהעג טָאה יז זַא ןוא .קרעװ ןעסיורג רהיא
 טינ ןיא יז ןעד ,לעפייווצ ןייק זיא סענעצס ןוא ןעטקַאפ ןעביילק וצ
 .קעווצ רהיא ןיא ןייֵלַא ןענַאטשעג

 ךוב ןעצנַאג ַא טמהענרעפ רעפיירגנָא ערהיא וצ רעפטנע רהיא
 טימ ,רעכיב-ץעזעג ןוא ןעטכירעג ענעדעישרעפ ןופ ןעטקַאפ טימ
 עלַא עזעיד  .יירעווַאלקש ןופ רענידייהטרעפ יד טנָאלש יז עכלעוו
 ,רעטכיר ןוא ןעטַאקָאװדַא ןופ ןערָאװעג טקישעג רהיא ןענייז ןעטקאפ
 -סיוא רהיא ראפ ןעבָאה ןוא יירעוואלקש ןענעג ןעווענ ןענייז עכלעוו
 .קעווצ רהיא ןערהיפוצסיוא לַאירעטַאמ ןעטסעב םעד טכוזענ

 ןוא הטַאר טימ ףליה וצ ןענַאטשעג רהיא זיא ןעשנעמ טימ טלעוו ַא
 רָאנ טינ ךוב רהיא ןעכַאמ וצ ןעפלָאהעג רהיא טָאה סָאד ןוא טַאהט
 ןרעדנָאז ,גנולהעצרע עדנעסיירצרעה ןוא עטנַאסערעטניא ןייא רַאפ
 ןיוש טָאה ןעמ עכלעוו ,עמעטסיס ַא ןעגעג טור ןעגידרעייפ ַא רַאפ
 .ןעגָארטרעּפ טנעקעג טינ רהעמ
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 טלעטשעגסורַא ךילטנעפע םהיא טָאה ןעמ ; ןַאמָאר ַא ןופ עטכישעג
 ןָא ךיז ןעלָאז ןעּפמוז יד ןופ סרעּפַאכ-רעגענ יד זַא ,ןענע'גרה םוצ
 ןיא רע זַא ,טנייש סע .ןעסיברעקעל ןעגיטסול ַא ןָא יו ןעּפַאכנָא םעד
 םירבא עקרַאטש ענייז ןעמעוו ראפ ,ןַאמ רעקרַאטש ַא ,רַאילָאטס ַא
 סע .,רעטסַאמ ַא ראפ יוװ ןיילַא םהיא ראפ רעסעב טסאּפעג ןעבָאה
 ךַאפ ןָא טיג רעטסַאמ ןייז ןוא ,יורפ ַא ךיוא טָאה רע זא ,טנייש
 טזייוו סָאד ,רהיא םורַא ןעהערדמורַא ךיז לָאז רע זַא ,טייקכילנעמ ַא
 עהטארייהרעפ .,ןַאמ רעכילגנירדכרוד ַא ןעוועג זיא רעטסַאמ רעד זַא

 ןוא ,ןעיורפ ערעייז ןופ טפַאשלעזעג יד בעיל לָאמ עלַא ןעבָאה רענעמ
 ןיא ָאד סערַאילָאטס ןופ רוטַאנ יד ןענעק רימ לעיפיוו ףיוא םעד ןופ
 לַאפ ןעזעיד ןיא לָאז יררעה זַא ,ענדָאמ סיוא זנוא טמוק ,דנאלגנעדוינ

 יד, : ן'יררעה ןופ טערטרָאּפ םעד ןעטכארטעב ריִמָאל .סרעדנַא ןייז
 ַא ,.ןרעטש רעטיירב ַא רהעז ּפָאק ןיא ןעקנוזענ ףעיט ןעגיוא

 ,סנרעטש עטיירב טימ ןעשנעמ , זַא ,טגָאזעג לָאמ ַא טָאה רעכילטסייג
 ".געוו רעייז ןופ ןערהיפבָארַא טכייל ױזַא טינ ךיז ןעזָאל

 טימ יררעה זַא ,ךילניײשרהַאוו רהעז זיא סע זַא ,ןעקנעד רימ
 -רהַאוו זומ רע .עזעיד ןופ רענייא טקנוּפ זיא "ןרעטש ןעטיירב , ןייז

 *עג הטרעוו ןעטלָאװ עכלעוו ,ןעלקיטרַא יד ןופ רענייא ןייז ךילנייש
 טנעקעג םהיא ןופ טלָאװ רעמיהטנענייא רעד ןעוו ,דלעג ?עיפ ןעוו

 "עג םהיא ליוו רע רעבָא ,טונ ןיוש זיא ּפָאק ןייז .,ךיורבעג ַא ןעכַאמ
 םעד רַאפ רָאנ יו םענייק רַאפ ךילצינ טינ זיא רע .ךיז ראפ ןעכיורב
 ןעגיטעטשעב רהעמ ךָאנ ליוו רעטסַאמ רעד ןוא ; םהיא טגָארט סָאװ
 ראפ ראלָאד גיצנַאװצ ןוא ףניפ ןָא טָאב רע סָאװ ,םעד טימס ךַאז יד
 ,ּפָאק ן'ראפ ןעבעג לי רע יוװ ,רהעמ רעּפרעק םעד ןהָא ּפָאק םעד

 ןעלעוו ןעטלָאװ ריס ! יררעה רעמירָא .סעלַא ראפ ןוא ןַאמ ן'רַאפ
 "כרודנוא יד רעדָא ; טּפַאכעג ןיוש םהיא ןעבָאה ייז בוא ,ןעסיוו
 ןעגנאלש עכילטיוט יד ,ןעטקעזניא עניטפיג יד ,רעדלעוו עכילגנירד

 רהעמ ןענייז עכלעוו ,ןעּפמוז יד ןופ סרָאטַאנילַא עטרעצנַאּפעג יד ןוא
 ערעייז טימ געוו םעד ןעלעטשרעפ ,רעגעיד-ןעווַאלקש יד יוװ ךילשנעמ
 ןיא ץוש עגיצנייא יד ןענייז ןוא סרעּפַאכ יד רַאפ סרעּפרעק עסואימ
 .ןעבעל יירפ ןעק ווַאלקש רעד ואוו ,ַאניײלָארַאק

 "'ש
 רשי
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 רעדָא םענייא ןערהָאלרעּפ טָאה ,עמיטש עקרַאטש ַא ,ןרעטש ןעט
 . טנייש ןוא רעטסַאמ ןופ ןעּפָאלטנע זיא רע --- ,ןהייצ עטשרעביוא ייווצ
 "רעפ ןעגנַאגעב טָאה רע .קריצעב ןעזעיד ןיא ןעבײרטוצמורַא ךיז
 לָאז וואלקש רעד זַא ,ָאזלַא ןעלהעפעב רימ .סנעכערברעפ ענעדעיש
 וצ ןערהעקמוא קירוצ ךיז לָאז ןוא ןעבעגרעטנוא טסבלעז ךיילג ךיז

 ביוא סָאד ,ץעזעג ןופ ןעמָאנ ןיא ןערהעלקרע רימ ןוא ,רעטסַאמ ןייז
 ?העפעב םעד ןעגלָאפ טינ טעוו יררעה ווַאלקש רעדנעפערטעב רעד
 םהיא רערעדעי ןעק ,ןערעוו טכַאמעג טנַאקעב טעװ רע יו דלַאבָאז

 ,לעטימ זיא סע ןעכלעוו ךרוד ןעטכינרעפ ןוא ןעטיוט
 וליפא ןערעוו טפארטשעב ראפרעד ןעלָאז ייז זַא ןעבָאה וצ ארומ ענהָא
 .ףָארטש רעטסעטכייל רעד טימ-

 ,1890 ינוי 20 ןעד ,ןעלגיז ןוא ןעמענ ערעזנוא טימ ןעבעגעגסױרַא
 רעטכיר-סנעדעירפ ,רעלימ .ט סמיישזד,
 ",רעטכיר-סנעדעירפ ,טרוקסנעטטעב .ס .ו

 -ענעג טעװ גנונהָאלעב רַאלָאד גיצנַאװצ ןוא ףניפ ןוא טרעדנוה,,/
 במַאקשזרע ,ָאּפעד טָאנסָאט ןיא רימ וצ ןעגנערב ן'רַאפ ןערעוו ןעב
 םהיא ןרַאּפשנייא ן'ראפ רעדָא ,ן'יררעה ןעטנַאנעג םעד ,קריצעב
 יּפִא ןענעק םהיא לָאז ךיא םוא ,טַאַאטש ןעזעיד ןופ סינגנעפעג ןיא

 םראלָאד גיצפופ ןוא טרעדנוה רעעדַא ,ןעמהענ

 .8א8 ןייו ראמ ןערעוו ןעבענעג טעוװו

 רע ואוו ,ןרעבוינ ןיא זיא רע זַא ,טרעהעג גנַאל טינ טָאה ןעמ
 ןעזעיד ןעגָארט ךילניישרהַאו טעװ ןוא ,סענרַאב ירנעה ךיז טפור
 ַא טָאה רע ,רעמרַאפ רעדָא שזדַאּפָאק ןעסייה טעוװ רע רעדָא ןעמָאנ
 עכלעוו ,ןעמעזָאב יללייס ןעמָאנ ן'טימ בייוו ַא רַאפ עקטַאלומ עיירפ

 םעד ןיא טבעל ןוא ןָאטגנימליװ ןיא ןעגיױצעגניײרַא גנַאל טינ טָאה

 "רהַאוו ךיז טעוװ רע ואוו ,סַאסקעט טסייה סָאװ ,טדָאטש ןופ ?ייהט

 .ןעהערדמורַא ךילנייש

 םהיא ןעטיה וצ ךיז טנרַאוװעג ןענייז ןעפיש ןופ רעמיהטנעגייא
 ץ'כָאנ ןערעװ טפארטשעב רעווש ןעלעוו ייז ןעד ,ןעטלַאהעב וצ
 .ץעזעג

 "1880 ,ינוי ןעט99 ןעד ,ןרָאה דרָאֿפליג
 א יװ ױזַא סע טגנילס ן'יררעה ןעזעיד ןופ גנוביירשעב רעד ןיא
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 טגיײלעגקעװַא ייברעד ךיז טלָאו רעדיוש ןופ דנַאה עטלַאק ַא זַא ,ןעק

 טלָאװ גנולמַאזרעפ-סטכירעג עצנַאג יד סָאד ; ץרַאה רעדעי ףיוא
 המשנ יד טלעסײרטעגסױרַא טלָאװ ןוא ןַאמ ןייא יו ןעביוהעגפיוא ךיז
 "ור ץנַאג ןעוועג עלַא ןענייז טנייש סע יוװ רעבָא . ,.רעדרעמ םעד ןופ

 ערעייז ןעזעלעג ךילהטימעג ץנַאג ךיז ןעבָאה ןעטַאקָאװדַא יד .גיה
 יד יו ,תודע יד טגערפעגסיוא גיטולבטלַאק ןעבָאה ןוא ןערעיּפַאּפ

 ןעטיור טימ רעסַאװ עסייה יװ ןוא ןעגיולפעג ןענייז שיילפ רעקיטש
 םעד ךָאנ ןוא .ןעדנואוו ענייז ףיוא ןערָאװעג ןעסָאנעג ןענייז רעפעפ

 ,ןעסָאלשעב ןעבָאה ןוא ןעהטארעב רענעמ-ץעזעפ יד ךיז ןעבָאה ןעמעֶלַא
 ןיא דרָאמ רַאפ ןע טקַאפ גונעג ָא טינ ןענייז סע זַא
 ן'טּפשמ םהיא לָאז ןעמ זא ןעבעילבעג זיא סע ןוא ,דַארנ ןעטשרע
 -נוטש ףלעווצ יד .דַארג ןעטייוצ יא ןענָאלש- טיוט ראפ
 -א ר ט ש ע ב ןעפורעג ןעמ טָאה טיוט םוצ ןעשנעמ א ןרעטרַאמ ןעד
 -- : ןעסייהעג לייהטרוא רעד טָאה סולש םוצ .ג נו פ

 יד טאהעג טָאה רענעגנַאפעג רעד זַא ,טניישעג טינ טָאה סע,
 טנעקעג טלָאװ טכיזבַא ַאזַא ןעדייס ,ווַאלקש םעד ןעטיוט וצ טכיזבא
 רעד ןופ ןרעיודעג םעד ןוא עזייוו ןוא טרַא רעד ךרוד ןערעוו ןעזיוועב
 ",גנופארטשעב

 ,?ייחטרוא ןעזעיד ןופ רעבעגסױרַא יד ןעקנעד סיוא טזייוו סע יו
 ןוא ןעטערט ,ןעכעטש ,ןענערב ,ןענָאלש ןופ ןעדנוטש ףלעווצ זַא
 עכלעוו ,ךַאז ַא סלַא ןערעו טעטכארטעב זומ ןעשנעמ ַא ןרעטרַאמ

 יד טַאהעג רָאנ טָאה ןוא גנופָארטשעב עכילצעזעג ַא יו רהעמ טינ זיא
 .ןרעסעב וצ ווַאלקש םעד טכיזנא

 זיא סָאד .סרעגענ ענעפָאלטנע ןענעוו עטכישענ ַא ךָאנ זיא ָאד
 -מעצעד ןעט13 ןעד ,"לַאנריושזד ןָאטגנימליװ , ןיא ןערָאװעג טקורדעג
 -- :1800 רעב

 .קריצעב רעװָאנַאה וינ ,ַאניײלָארַאק דרָאנ טַאַאטש

 זיא קריצעב ןעזעיד ןופ רעטכיר-סנעדעירפ ייווצ ,זנוא ראפ ,,
 -עב במַאקשזרע ןופ ןרָאה דרָאפליג ןופ ענַאלק ַא ןערָאװעג טכארבעג
 ,רַאילָאטס ַא ,יררעה ןעמָאנ ן'טימ ווַאלקש רעסיוועג ַא סָאד ,קריצ
 ןעלעג ןופ ,ךיוה לָאצ ףניפ ןוא סופ ףניפ ,טלַא רהָאי גיצרעפ םורַא
 ,סופ ןעקניל ן'פיוא קַאה ַא ןופ טינש ַא טימ ,טיובעג קרַאטש ,רילָאק

 יירב ַא ,ּפָאק ןיא ןעגיוא ענעקנוזעג ףעיט ,ןעּפיל עבָארנ רהעז טָאה
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 ַא וצ ןעכַאמ טסעפ םהיא ןוא זלַאה םורַא סירטש ַא ןוא ,רעצעלק
 -העוו ןוא .ןערעוו טקיטשרעד בלַאה לָאז רע זַא טרַא ַאזַא ןיא ץָאלק

 -עג רענעגנַאפעג רעד םהיא טָאה ןעדנובעג ױזַא ןעוועג זיא רע דנער
 רעביא ט'תיממ'עג ,ןעטָאוטעג ,סיפ יד טימ טעקירבעג ,ןענָאלש
 רעּפרעק ןעצנַאג ןוא ןעקור ,טייז ,ךיוב ,טסורב ,םינפ ,ּפָאק םעד
 םעד ןענערבוצנָא ןעווַאלקש ייווצ ענייז ןעגנואווצעג רעטייוו טָאה ןוא
 ןוא .ןערנובעגוצ טסעפ ןעוועג זיא רע דנערהעוו ,םענעברָאטשרעפ
 -ירעדרעמ רעזעיד ןופ זַא ,טזייוועב ןוא טעטּפיױהעב גנוגידלושעב יד
 ,ןעזיוועב זיא סע .ןעברָאטשעג םעס ווַאלקש רעד זיא ףָארטש רעש
 הירפ רעד ןיא יירעדרעמ יד ןעגנאפעגנָא טָאה רענעגנַאפעג רעד זַא
 רענעברָאטשרעּפ רעד סָאד ןוא גָאט ןעצנַאנ ַא טרעיודעג טָאה סע ןוא
 ןיא ןוא ,םענעגנַאפעג םעד ןופ טרַאװנעגעג רעד ןיא ןעברָאטשעג זיא
 .תודע ןייא ןופ ןוא ןעווַאלקש יד ןופ טרַאוװנעגעג רעד

 "ביר רעד ןוא ןערָאװעג ןעמונעגרָאפ עלַא ןענייז עזייוועב יד ןעוו
 -רעביא גנולדנַאהרעפ יד זיא ,םידדצ עדייב טרעהענסיוא טָאה רעט
 טכארבעגסיורַא ןעבָאה עזעיד .ענערָאװשעג יד וצ ןערָאװעג ןעבעגעג
 ןא ,דַארג ןעטייווצ ןיא דר ַָא מ : ?ייהטרוא םעד
 ר ה ַא  ף ני םפ ףיוא ןערָאװעג טּפשמ'רעפ זיא רענעגנַאפעג רעד

 "וצ ןעוועג טינ ךָאנ זיא רעטלייהטרוארעפ רעד .סינ ג נ ע פ עג

 -ָארּפ ןעיינ ַא רַאפ ןעבעגעגנָא טָאה ןוא לייהטרוא םעד טימ ןעדעירפ

 .ט'לעוּפ'עג טינ ןעגעווטסעד ןופ טָאה רע סָאװ ,סעצ
 טכוזעג ץְלַא ןעבָאה ןעטלייהטרוארעפ םעד ןופ רענידייהטרעפ יד

 רעד טימ ןערָאװעג ןעגנַאגעב טינ זיא דרָאמ רעד זַא ,ןעזייוועב וצ

 רעד סָאד ןוא ןעפָארטש וצ ןרעדנָאז ,ןעבעל סָאד ןעמהענ וצ טכיזבַא
 ךיז טָאה רע זַא ,ןעטילעג ױזַא טינ רָאג טָאה וװַאלקש רענעברָאטשרעפ
 -עג טינ רָאג טָאה רעטלייהטרוארעפ רעד סָאד ,טלעטשרעפ רָאנ

 עכלעזַא ךָאנ ןוא --- ,ןעברַאטש רע ןעק ףָארטש ַאזַא ןופ זַא ,טסואוו

 דרָאמ ןעטפַאהרעדיוש ַאזַא גונעג ןעווענ זיא סָאד ןוא ,ןעדיירסיוא
 ."דרָאמ דַארג ןעטייווצ , ןיא ןעלדנַאװרעפ וצ

 ףלעווצ טרעיודעג טָאה החיצר רעטּפַאהרעדיוש רעד ןופ ענעצס יד
 םעד ןיא ַאינישזדריוו טַאַאטש ןיא ןענופענטַאטש טָאה יז .ןעדנוטש
 טלָאװ שנעמ ַא זַא ,ןעמהעננָא טינ ןעק ןעמ .רעװָאנַאה קריצעב

 יֵנער ןעק ןעמ ,לֶאמ ייֵווצ עטכישעג עכילסערש עזעיד ןעזֶעל טנעקעֶג
= } += * 



 ןעגָאז רענגעג יד סָאװ 508

 טימ ןעזייוו ןעפראד יז טעװ ,ןעשנעמ עסאלק רעניטכעס ַא ןענעג
 דוַארטס רעטכיר רעד .ןעמונעג גנוגידלושעב יד טָאה יז ואוו ןעטקאפ
 -עישרעפ ןופ רעכיב-ץעזעג יד טפַאשרעפ רהיא טָאה איפלעדאליפ ןופ
 יז זיב טרידוטש טייצ עגנַאל ַא יז טָאה עזעיד ןוא ןעטַאַאטש ענעד
 .עצעזעג ןעווַאלקש ענעדעישרעפ ןעגעוו ןעגנוניימ טסאפעג טָאה

 סע ןעבָאה רימ יו ,ץעזעג סָאד ביוא ,ןעהעז רימ ןעלעוו טצעי
 רעכלעוו רעטסַאמ ַא זַא ,?עקיטרַא ןעטנהָאמרעד םעד ןיא ןעזעלעג
 .גיטכיר זיא ,טיוט םוצ ןערעוו טּפשמ'רעפ לָאז ,וװַאלקש ַא טעטיוט

 . ,1880 רעבָאטקָא ןיא טנאלקעגנָא ןעוועג זיא רעהטוַאפ ןָאמיס
 .ווַאלקש ןייז ןעדרָאמרע רַאפ ,רעװָאנַאה ןופ טכירעג סקריצעב ןיא -

 -עישרעפ ןופ ןעטקנוּפ ןהעצפופ ןיא ןענַאטשעב זיא גנוגירלושעב יד
 טנעידרעפ טָאה רערעדעי עכלעוו ןופ ,סנעכערברעפ ןעטרָאס ענעד
 .ףָארטש ערעווש ַא

 -מעטּפעס ןעטשרע ןעד ; עדנענלָאפ ןעוועג זיא גנונידלושעב יד
 ,םעס ,וַאלקש םעד ןעדנובעג רענעגנַאפעג רעד טָאה ,1849 רעב

 .םיוב ַא וצ סלעכענק ןוא סיפ ,זלַאה ,םערָא יד םורַא קירטש טימ
 טָאה ,ןעדנובעג ױזַא עזייוו רעזעיד ףיוא ןעוועגנ זיא ווַאלקש רעד ןעוו
 ןאד ,רעטיר טימ ווַאלקש םעד ןעסימשעג טשרעוצ רענעגנַאפעג רעד
 רענענ ַא ןעגנואווצעג טָאה ןוא סנעקעטש טימ ןענָאלשעג םהיא רע טָאה
 יד טימ םענעדנובעג םעד ןעגָאלש ךיוא ןעלָאז ייז זַא ,יורפ ןייז טימ
 רענעגנַאפעג רעד םהיא טָאה ,גונעג טינ ךָאנ זיא סָאד .,סנעקעטש
 ןץרעביא ןוא ןעקור ן'רעביא ,ּפָאק ן'רעביא חצור תוכמ ןעגָאלשעג
 רעד ןעוו .רעייפ טימ טנערבעג םהיא רע טָאה ןאד .רעּפרעק ןעצנַאג
 ןעסייהעג רע טָאה ןעדנואוו טימס טציילפרעפ ןעוועג זיא רעכילקילגנוא
 -ַאו עמערַאװ טימ ןעשַאװּפָא םהיא ןעלָאז ייז זַא ,סרעגענ עבלעז יד
 יַאלק ,ןעסיימש ,ןעדניב םעד ְּךָאנ .רעפעפ ןעטיור טימ טשימעג רעס
 -רַאמ ןוא ןעשַאװ ,ןענערב ,ןעדניש ,ןעסייר ,ןעּפוצ ,ןעגָאלש ,ןעּפ

 ףיוא םענעגָאלשרעד םעד ןעדנובעגּפָא רענעגנַאפעג רעד טָאה ,ןרעט
 זיא ןַאד .ןייטש ַא יו דרע רעד וצ ןעלַאפעג זיא רע סָאד טרא אזא
 :עטערטעג םהיא טָאה ןוא םהיא ףיוא ןעגנורּפשעגפורַא רעדעיוװ רע

 ןעוַאלקש ענייז ןעסייהעג רענעגנַאפעג רעד טָאה ןַאד .סיפ יד טימ
 ַא ןעסייהעג רע טָאה ןעטרָאד .לַאטש ַא ןיא ןעגָארטנײרַא םהיא
 ייווצ ןעשיווצ ןענייײלניײרַא ייז ןוא סיפ יד ןעדניב םהיא לָאז רע וװַאלקש
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 ןהעצ ןייק טלַא טינ ךָאנ ןענייז רעדניק יד ןעו ,ןרעטלע ערעייז
 יא ,רהָאי

 -רעּפ רעדָא ןָאזרעּפ ַא בוא ,ץעזעג רעד טגָאז ,רעטייוו ןוא,
 טינ ךָאנ ןענייז עכלעוו ,רעדניק ןופ רעטומ יד ןעפיוקרעפ ןעלָאז ןענָאו
 עגנוי יד ןופ רעטומ יד ןעדייש טימרעד ןוא ,רהָאי ןהעצ ןייק טְלַא

 יו רעגינייוו טינ טימ ןערעוו טפארטשעב לָאז ןָאזרעּפ ַאזַא ,רעדניק
 לָאז ןוא ,ראלָאד דנעזיוט ייווצ יו רהעמ טינ ןוא רַאלָאד דנעזיוט

 טַאנָאמ סקעז יװ רענינייוו טינ סינגנעפעג ןיא ןערעוו טרַאּפשעגניײא
 ",רהָאי ַא יו רהעמ טינ ןוא

 ןעכַאמ וצ ,זיא ךוב ןעזעיד ןיא טייקשלַאפ ערַאברעדנָאז יד

 רַאפ ,לבוי ַא ןיא לָאמ ןייא ןעריסַאּפ סָאװ עלעפ ,עלעפ-סמהַאנסיוא
 -נַאגעג יז ןיא גנַאג ןעבלעזמעד טימ ,יײרעװַאלקש ןופ רעגידלושענ

 ,ןעכַאז עטכעלש עדנעמהַאנסיוא ןעכוז ןעלעוו לָאז ןעמ ןעוו .רדסכ ןע
 ייז טניפעג ןעמ ,רעטלַאה-ןעוװַאלקש יד ייב ןעכוז טינ ייז ןעמ ףראי
 סואימ ףילהייצרעפנוא ,סואימ זיא סע .ןעשנעמ ןעסַאלק עֶלַא ןעשיוונ
 ַא ייז ןעשיווצ טניפעג ןעמ סָאװ ,םעד טימ ?ללכ ַא ןעגידלושעב ונ
 זיא רהיא ןופ לאפנָא רעניימעגלַא רעד .ןעשנעמ םענעברָאדרענ
 עלַא ןוא ךאלמ רע'תמא ןייא זיא םָאט ?לעקנָא רהיא .ךילרעכעל רהעו
 זיא ירנעל ןָאמייס רהיא ; םיכאלמ עבלַאה ןענייז עצרַאװש ערהיי
 -ייט עבלַאה ךילנהעוועג ןענייז עסייוו ערהיא ןוא יאדמשא רערהַאװ {
 ,םיחלג יד ןעגעג זנור ןערַאברעדנָאז ןימ ַא סעּפע טָאה יז .םיִלֵאֹו
 -ייז ,עמהַאנסיוא רענייקק ַא רהעז טימ ,רָאפ טרהיפ יז סָאװ עלא ןוו
 -אקירעמַא טינ ןעק סָאװ רענייא ןעוו .ןעטירקָאּפיה ןוא רעעזירַאפ ןע
 רהיא ןופ ןענרעל טפראדעג סָאד טלָאװ ןוא גנורעקלעפעב ערהיא ןוג

 רימ .,םונהיג רע'תמא ַא זיא ָאד זַא ,ןעניימ טנעקעג רע טלָאװ ,ךוכ

 רעטכעלש טימ ןָאהטעג סע טָאה וָאטס סעסימ זַא ,ןעגָאז טינ ןעליו
 -ָאז רימ רעבָא ,ךוב רהיא טלעטשעגנעמַאזוצ טָאה יז ןעוו ,טכיזבנ
 טייהנעסיוונוא ןייק עכלעוו וצ ,תורצ טכַאמעגנָא טָאה יז זַא ,ןע
 ".גנובעגרעפ ַא ףָארטש ןייק ןוא גנוהייצרעפ ַא זיג

 יז טָאה ךוב םעד ןעביירש ןעמונעג ךיז טָאה ןירעביירש יד ןעוו
 עצעזעג יד ןעגעוו ןעטקַאפ עלעיפ ןעבָאה ןעפרַאד טעוו יז זַא ,טסואווע
 זַא ,טסואוועג טוג ץנַאג ךיוא טָאה יז .ןעטַאַאטש ענעדעישרעפ ןיג
 גנוגידלושעב רעכילקערש ַא טימ טלעוו רעד ראפ סױרַא טערט יז ןעו
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 ".ןעטיוט וצ םהיא רעדָא ,ןעבעל םעד ןערילרעפ וצ רהַאפענ ןיא םהיא
 -- : ץעזעג סָאד טגָאז רעטייוו
 עמאזיורנ ראפ ןערעוו טל?ייהטרוארעפ לָאז רעטסַאמ רעד ןעוו,

 זַא ,ןעניפעג לָאז רעטכיר רעד ןוא ,ןעווַאלקש ענייז ןופ גנולדנַאהעב

 ןומ ,גנולדנַאה ענייז ראפ םהיא טמוק סע סָאװ ףָארטש יד זוח ַא
 "ייוורעד לָאז רע םוא ןָאיצקוַא ןיא ןערעוו טפיוקרעפ ווַאלקש רעד
 ",רעטסַאמ ןעטכעלש ַא ןופ ןערעוו טרעט

 װַאלקש ןייז ןענָאלש טיוט טכיזבַא טימ טעוו ןָאזרעּפ א ביוא
 -רעפ ןוא טּפשמ'עג רע לָאז ,ןָאזרעּפ רעדנַאנַא ןופ ווַאלקש ַא רעדָא

 | "ץעזעג ן'כָאנ ןערעוו טלייהטרוא

 רהָאי ןעטצעל זיא אינישזריוו ןופ טכירעג ?לארטנעצ םעד ןיא

 ,ןערָאװעג טרהעלקרע זיא סע ןעכלעוו ןיא ,סעצָארּפ ַא ןעמוקעגרָאפ

 ןעסיימש ךרוד ןעליוו טימ וװַאלקש ןייז טעטיוט רעטסַאס ַא ביוא זַא

 . =בָא ,ףָארטש-סעטיוט יד רע טנעידרעפ ,גנוגינייּפ ערעדנַא ךרוד רעדָא
 -יוט וצ םהיא טכיזבא יד טָאהעג טינ טָאה רע זַא ,ןייז ןעק סע ?הָאװ
 רָאטַאנרעבוג רעד יוװ טַאנָאמ סקעז ןייק ָאטינ ךָאנ זיא סע ןוא .ןעט
 רעכלעוו ,וװַאלקש ַא ןעוועג ?חומ טָאה אינישזדריוו ןופ ןָאטסנהַאשזד

 "ענג ףילרעדרעמ םהיא טָאה סָאװ ,,רעטסַאמ ןייז טע'גרה'עג טָאה
 .ןענָאלש

 טהענ ,ןעגנומיטשעב ןוא עצעזעג עלַא עזעיד ץָארט ךָאד ןוא
 ןערעו עכלעוו ,ןעטייקמַאזיורג גרַאב ַא טימ סיורא וָאטס סעסימ
 דלעה רהיא זַא טכַאמ ןוא עצרַאװש ערהיא ןעגעג ןעגנַאגעב טשרמולכ

 ןופ ַאנַאיזיאול ןיא טיוט וצ ןערעוו ןעסימשעג ךילבעטשכוב לָאז םָאט

 ןענייז עכלעוו ,ןעטײקמַאזיורג עזעיד ןוא .ירנעל ,רעטסַאס .ןייז

 -ומשעב וצ םוא ןעטקַאפ סלַא סױרַא יז טלעטש ץעזענ ןופ ןעטָאברעּפ
 .יירעװַאלקש ןופ ןעטלַאטשנַא יד ןעצ

 ערעייז ןופ רעדניק ןופ גנודייש יד ףיוא גוצעב טימ ףךיוא זיא ױזַא
 "יוקרעפ םעד ןעגעוו טכַאמענ יז טָאה ןעזעוו ןעסיורנ ַא .ןרעטלע
 עכלעוו ,"טלַא רהָאי ןיינ רערָא טכַא, ן'ַאזילע ןופ דניק סָאד ןופ ןעפ

 רעזעיד ןופ ןירעדניפרע יד ןעוו .רעטומ רהיא ןופ ןעמונעגוצ טָאה ןעמ
 -יאול ןופ ךוב-ץעזעג םעד ןיא ןָאהטעג קוק ַא רעכָא טלָאװ עטכישענ
 : סעדרנעגלָאפ ןענופענ ןעטרָאד יז טלָאװ ,אנַאיז

 ןחִא רעדניק ןעפיוקרעפ וצ ןעטָאברעּפ ךילקירדסיוא זיא סע,



 לעקנא; ןעגעוו ןעגָאז רענגעג יד סאוו
 ."ןיּבעק סיםאמ

 -מעווָאנ ןעטפניפ ןופ "רעייווקניא ןוא רעירוס רעקרָאינ, רעד
 -יירש רעד ןעכלעוו ןיא ,לעקיטרַא ןעסיורג ַא טקורדעג טָאה ,רעב
 ןופ עגַאל רעד ןופ גנורעדליש עכילקערש יד זַא ,ןעזייוועב וצ טכוז רעב
 טָאה יז סָאד ; שלַאפ זיא "ןיבעק ס'םָאט ?עקנָא , ןיא יירעװַאלקש

 ערהיא ןופ ןענָאיליס ןוא עדנעזיוט ןעגעג עזייוועב עשלַאפ טצונעב
 .ןעשנעמטימ

 טלעוו רעצנַאג רעד רַאפ ,רע טביירש ,טגידלושעב ייז טָאה יז;
 רהיא .גידלושנוא ץנַאג ןענייז ייז עכלעוו ןיא ,סנעכערברעפ טימ
 ןענעק יז לָאז ןעמ זַא ,ױזַא טלעטשעגרָאפ זיא עטכישעג ערעטסניפ

 עמ אזיור ג יד זיא רעטשרע רעד ;:; ןעלייהט יירד ןיא ןעלייהטוצ
 -ו צ יד ,רעטייוצ רעד ;ןעוװַאלקש יד ופ ננולדנַאהעב
 ןייק ,רעטיד רעד א ןעילימש6מ ןוֿפ ננוהייש
 ,טטבירעסנוא רעועינילער

 ן'ראפ גנונהָאלעב ַא טינ ןעמ יװ ,יז טזייוועב ןעטשרע םעד טימ
 דנערהעוו ,"גידעבעל רעדָא טיוט , ווַאלקש םענעפָאלטנע ןייא ןעּפַאכ

 טָאה ןעמ ןוא ןערָאװעג ןעהעזעג ןוא טרעהעג טינ רָאג זיא ךַאז ַאזַא
 ןופ לָאמ לעיפיוו ןיוש זיא סע .טמיורטענ טינ לָאמנייק ןופרעד רָאג

 טפיולטנע רעכלעוו ,װַאלקש ַא זַא, ; ןערָאװעג טמיטשעב טכירעג
 -סַאמ ַא, : ױזַא ךָאנ טגָאז יז ."ןערעוו טעטיוטעג טינ רָאהט ,רָאנ

 ,וַאלקש ַא ןעגעג ןעכערברעפ עטסטכעלש יד טוהט רעכלעוו ,רעט
 ןיא דנערהעו ."םהיא טביולרע ץעזעג סָאד סָאװ סָאד רָאנ טוהט
 יז ןעכלעוו ןופ ,טַאַאטש ןעבלעזמעד ןיא ץעזעג סָאד טגָאז ן'תמא
 גידנעטשלָאפ זיא ווװַאלקש רעד, -- : סעדנעגלָאפ ,ַאנַאיזיאול ,טדער
 ןרעסעב םהיא געמ רעכלעוו ,רעטסַאמ םעד ןופ הלשממ רעד רעטנוא

 ,ױזַא טינ רעדָא ,ףָארטש רערעווש טימ טינ ךָאד ,ןעפָארטש ןוא

 ןעגנערב וצ רעדָא ,ןעלּפירקרעּפ רעדָא ןענידעשעב םהיא לָאז רע זַא





 ןעגעוו ןעגאז רענגעג יד סאוו
 ."ןיּבעק ס'םָאט לעקנָא;
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 -םַאשנערייל עכלעזַא טימ ןע ש נע מ ןענייז עמירָא יד זַא ,םהיא
 .רע יו ןעט

 ןייק זיא הטואס יד ןיא ןעניפענ ןעמ ןעק ןעשנעמ עכלעזַא זא

 -אווער רעד ןיא רענעמ עטסעטסהירעב יד ןופ עלעיפ .טינ לעפייווצ
 רעד ןופ רענעמ עלעיפ ןוא ,סַאלק ןעזעיד ןופ ןעוועג ןענייז ,ןָאיצול

 סלַא ןעזיוװעגסױרַא ךיוא ךיז ןעבָאה ןעטייצ ערעטעּפש יד ןיא הטואפס
 .ןעשנעמ עכלעזַא

 ןופ ןערָאװעג ןעלהָאמעג זיא רעלק טנייס ןופ רעטקַארַאכ רעד

 עועיד טעװ .גנונפָאה טימ ןוא םזאיזוהטנע טימ ןירעביירש רעד
 רענעמ עזעיד ןעלעוו ? ןערעוו טכילקריוורעפ טינ לָאמנייק גנונפָאה
 ןעקרעמעב וצ טכַאמ יד ןעבעגעג טָאה טָאנ ןעמעוו ,הטוַאס רעד ןופ
 ןוא טייקגיטכעלש עכילכערּפשסיואנוא יד ןעלהיפ וצ ץרַאה ַא ןוא

 -עדע עכלעוו ? גיטעהטנוא ןוא ?יטש ןעביילב לָאמ עלַא ,טכערנוא

 יד ןעיירפעב וצ יו ןעבָאה ןַאמ רענרעהטוַאס ַא ןעק עיציבמַא ערעל
 -סיורא רעיירפעב רעד זומ הטוַאס רעד ןופ ? קעלפ-דנַאש ַא ןופ דנַאל
 ערעדנעצנעלג ַא טבעיג סע ? ןעטראו רע טעוװ ךָאנ גנַאל יו .,ןעמוק
  טבעיג סע --- ,ןעגָארטעג לָאמ ַא טָאה עיציבמַא עטסערג יד יװ ןיורק
 זיא יז ; ןענקַאילברעפ טינ לָאמנייק טעוװ עכלעוו ,ןהָאפ סענעיז ַא
 ןעביוהפיוא ךיז טעוװ רעכלעוו ,דלעה ן'רַאפ טרַאװ ןוא טעטיירעברַאפ

 עלעדע עזעיד ןעיירפעב טעװ ןוא הטוַאס רעד ןיא טייהיירפ רעד ראפ
 -ַאלקש רעד ןופ עדנַאש ןוא טסַאל רעד ןופ דנַאל ענהעשי-טכַארּפ ןוא
 .יירעוו

 ש-- = 1 קא



 ןענַאזרעּפ יד ןענעוו 00

 טכַארבענ ןענייז טטעררַאנ סַאמָאהט ןוא ןנוה ןהאשזד .ןעפָאלטנע
 ייז זַא ,ןערָאװעגנ טגידלושעב ןענייז ןוא טכירעג ן'ראפ ןערָאװעג
 "רעפ זיא ןנוה ןהַאשזד .ןעווַאלקש יד ןעפיולטנע ןעפלָאהעג ןעבָאה

 טרעדנוה ףניפ ןוא דנעזיוט ייווצ ןעלהָאצעב וצ ןערָאװעג טלייהטרוא
 טיט ןערָאװעג טפָארטשעב זיא טטעררַאג סַאמָאהט ןוא ףָארטש ראלָאד
 -נוה ףניפ דנעזיוט יירד .סראלָאד טרעדנוה רעיפ ןוא דנעזיוט ףניפ
 טרעדנוה ןיינ דנעזיוט ןייא ןוא ןעגָאװ ַא ןעגניד רַאפ סראלָאד טרעד
 : ! ןעוַאלקש יד ןופ הטרעוו םעד ראפ

 .רעלק טנייס

 ןעלעטש רעלק טנייס ןיטסונוַא ןֹוא דערפלַא רעדירב גניליווצ יד
 .רעדנעל עלַא ןיא טניפעג ןעמ עכלעוו ,ןעשנעמ ןעסַאלק ייווצ רָאֿפ
 .רענעמ עשיטארקָאמעד ןוא עשיטַארקָאטסירַא עלַאקידַאר יד ןענייז ייז
 -ָאטסירַא רעד לָאמ עלַא טינ זיא עסינטלעהרעפ ןופ טארקָאטסירַא רעד

 טַארקָאטסירַא רעד רעבָא ; טרהעקרעפ ןוא רוטַאנ רעד ןופ טָארק
 -לעזעג רעגירדינ רעדָא רערעכעה ַא ןופ ןייז ןעק רע ,רוטַאנ רעד ןופ
 ןוא ךילשנעמ ,טוג ןייז וליפא ןעק רע --- ,רעגינעי רעד זיא ,טפַאש

 סָאװ -- ,ןעכיילג ןייז ראפ טכארטעב רע סָאװ ןעשנעמ וצ טכערעג
 טרארטעב רע עכלעוו ,ןעשנעמ ןופ ןעדייל יד וצ טינ ?היפעג ןייק טָאה

 "יו טכַאמענ םהיא ןעטלָאװ ןיפערג ַא ןופ ןעדייל יד .גירדינ ראפ

 .ךאז ערעדנַא ץנַאג ַא זיא עקרעהטייג ַא ןופ ןעדייל יד ; ןענ

 "עג טפָא רהעז טארקָאמעד רעד טרעוו טייז רערעדנַא רעד ןופ
 ןעזעיד ראפ .טפַאשלעזעג רעד ןופ עפוטש רעטסכעה רעד ףיוא ןענופ
 טינ ןעק רע עכלעוו ,ךַאז ַא רעדורב ןייז רעביא טייקסיורג זיא ןַאמ
 -מערָא ןוא ןעטסגירדינ םעד ןיא .ץרעמש ןעמייהעג ןהֶא ןעפָא ןעבָאה
 רעטסָארּפ ַא ןופ טייקגילייה יד רע טנעקרענַא ןעבעל ןופ גנַאג ןעטס
 ןופ ןייז טינ לָאז סָאלק רעסיוועג ַא טגירדינרע יוװ ןוא .טייהשנעמ
 טבעיג ,טפַאשלעזעג רעד ןופ ןעטלַאטשנא יד ןופ ןוא ןעגנוניימ יר
 טנרעל רעכלעוו ,עלעעז ןייז ןיא ?להיפעג רעוויטקניטסניא ןימ א סע
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 בָאה ךיא .טייהיירּפ וצ טניטכערעב ןעווענ ןענייז ןעווַאלקש יד זַא
 ןופ ?העפעב םעד ןעזייוו רימ לָאז רע זַא ,ףירעש םעד ןעטעבעגננייא

 .גיטכיר טינ ןעוועג זיא רע זַא ,ןענופענ בָאה ךיא ןוא ,רעטכיר םעד
 וצ ןעבעגעגרעביא סע בָאה ןוא ןופרעד עיּפָאק ַא ןעמונעג בָאה ךיא
 ,גיטכיר טינ רַאפ טסערַא םעד טרהעלסרע טָאה רע טַאקָאװדַא ןיימ
 ןופ רעטכיר טּפיױה םוצ ןערהָאפ וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה רע ןוא
 -נאפעג יד ןעמהענוצסיורא גיפיולרָאפ םוא הטוב רעטכיר ,טַאַאטש
 -ָאה םעד ןיא ,ןעמוקרָאפ טעוו סעצָארּפ רעד זיב סינגנעפעג ןופ ענעג
 ייז : סעדנעגלָאפ ןעבעגעגוצ יורפ ןייז ןוא סניקוַאה ל?לעוימעס ןעב

 ןעטלַאהעג ןענייז ןהיז ייווצ ערעטלע ערעייז זַא ןעבענעגוצ ןעבָאה
 ןיווק ןופ ןירוַאלג סעלרַאשט םענייא ייב ןעווַאלקש סלַא ןערָאװעג

 ייווצ עזעיד ןופ טרובעג רעד ךָאנ סָאד ; דנעלירעמ ,יטנוַאק עננַא
 סעסימ יד ,עננַא ןיווק ןופ ךיוא ,רענריוט הטעבַאזילע טָאה ,רעדניק
 -על ןהעג וצ טביולרע רהיא טָאה ןוא טיירפעב יז ,רעטומ רעייז ןופ

 ענייז ןאד ,גנונהָאו רהיא ןופ ?יימ גיצנַאװצ ַא ןַאמ רהיא טימ ןעב
 רהיא סָאד ; ןערָאװעג ןערָאבעג רעדניק עטסגניא ייווצ יד ייז ייב
 רעדָא ףלע ןופ ךרע ןייא ,טייצ רעצנַאג רעד דנערהעוו טָאה סעסימ
 גנוציטש רעייז וצ טנעס ַא ןעבעגעג טינ לָאמ ןייק ,רהָאי ףלעווצ

 -טּפיױה רעד יוװ םעד ְךָאנ .ןעהעז ןעמוקעג טינ לָאמנייק ייז זיא ןוא
 -עב ךיז טָאה ןוא גנולדנַאהרעפ עצנַאג יד ןעהעזעגכרוד טָאה רעטכיר
 ןעבעגעג עילימַאפ רעצנַאג רעד רע טָאה טַאקָאװדַא ןייז טימ ןעהטַאר
 -לַאק ַא ןוא רעסַאנ א ןעוועג זיא גָאט רעד .גנואיירפעב עגיפיולרָאפ ַא
 טָאה ןוא טלהיקרעפ ןעוועג ןיא רעדניק יירד יד ןופ רענייא ; רעט
 טַאנָאמ ףלע ןופ רערעדנַאנַא ; טירט יירד ןייק ןעכַאמ טנעקעג טינ
 טלָאװעג ןעבָאה ןרעטלע יד יװ ױזַא ןוא ,טסורב רעד ייב ןעוועג זיא

 טגערפעג ךיא בָאה ,ןעטרָאד ןופ ליימ ףניפ ,ןָאטגנימליװ ןיא ןערהָאֿפ

 -היפּפָא ןוא ןעגָאװ ןוא דרעפ ַא ןעגניד געמ ךיא ביוא ,רעטכיר םעד
 ןיא טָאה רעטכיר רעד .טרָא רעייז וצ רעדניק יד טימ רעטומ יד ןער
 ראפ ןייא טינ טהעז רע זַא ,טרעפטנעעג ףירעש ןופ טרַאוװנעגעג רעד
 ,ףירעש םעד ןעטעבעג ףיורעד בָאה ךיא .ןענעמ טינ לָאז ךיא סָאװ
 -אמ יד ןערהיפוצּפָא ףיוא ןעגָאװ ןוא דרעפ ַא ןעפַאש רימ לָאז רע זַא
 .ןָאטננימליװ ןיא עילימ

 זיא ןוא סעצָארּפ ן'םיוא טראוועג טינ טָאה עילימאפ עצנַאג יד
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 ַא ןעקיש וצ ריד ,ןָאטסָאב ןופ ,לעּפּפיבא .ק סעלרַאשט ןופ ףעירב
 -עג ןענייז עכלעוו ,טסולרעפ ןוא תורצ יד ןופ גנוביירשעב עגיטכיר

 ןעבָאה רימ סָאװ עפליה יד ראפ דניירפ עניימ ןוא רימ ףיוא ןעמוס
 ןעבָאה סע טסלָאז וד זַא ,םוא ןעווַאלקש ענעּפָאלטנע וצ ןעבעגעג
 - .ןעסורד טסעוו וד סָאװ ,ךוב ןייד ראפ

 ןהַאשזד ןוא ךיא יוװ גנוביירשעב ַא ןעבעג טצעי ריד לע ךיא
 טייז ןיוש ,ןעווַאלקש ןופ עילימַאפ ַא ןעפלעה רַאפ ןעטילעג ןעבָאה ןנוה
 ,רהָאי רֶאָאַּפ א

 ןענַאטשעב זיא עכלעוו ,עילימאפ ַא טָאה 1846 רעבמעצעד ןיא

 סקעז ןוא ענילעמע יורפ ןייז ,ווַאלקש רעיירפ ַא ,סניקוַאה םעס ןופ
 ס5ַא ןעזיוועגסיור ַא רעהכָאנ ךיז ןעבָאה עכלעוו ,רעדניק

 ןעמָאנ ן'טימ רניירפ א ייב טלעטשענּפָא ךיז ,{ עוו ַא 7 קש

 ןיא סָאד .טַאַאטש ןעזעיד ןיא ,ןוַאטלעדימ ןעבענ ,ןנוה ןהַאשזד

 רעביא ןעביילב טלָאװעג ןעטרָאד ןעבָאה ייז ןוא דנעבא ןיא ןעוועג
 -ייז עכלעוו ,םינכש ס'ןנוה ןופ ןערָאװעג ןעהעזעג ןענייז ייז .טכַאנ
 ןוא רעלבַאטסנָאק ַא טימ ןעמוקעג ןענייז ןוא ,יירעװַאלקש רַאפ ןענ
 יד ןעזָאלעג טָאה ןנוה .רעטכיר ַא וצ ןעמונעג ןעמעלַא ייז ןעבָאה

 ליימ ןעבלַאה ַא ףרָאד ןיא קעװַא זיא רע ןעוו ,ךיק רעד ןיא ןעווַאלקש
 -סטפַאהרעפ םעד טימ ןעמוקעג זיא רעטמַאעב רעד ןעוו .,ןענַאד ןופ
 ןוא ךיק רעד ןיא ןנוה ןעפָארטעג רע טָאה ,רעטכיר םעד ןופ להעפעב

 תמא טימ טָאה ןנוה .ןענייז ןעווַאלקש יד ואוו טגערפעג םהיא טָאה
 ירד זַא ,טקנעדעג טָאה יורפ ס'ןנוה .טינ סייוו רע זַא ,טרעפטנעעג
 רנערהעוו ,ןרעמיצ עטשרעביוא יד ןיא רערעכיז ןייז ןעלעוו ןעווַאלסש

 טָאה ןנוה .ןענופעג ייז ןעמ טָאה ןעביוא .ןעוועג טינ זיא ןַאמ רהיא
 ןערָאװעג טכארבעג ןענייז ייז ןוא דנַאטשרעדיװ ןייק טכַאמעג טינ
 ייז ואוו ,סינגנעפעג לעסעקדוינ ןיא רעטכיר ןופ ןוא ,רעטכיר ן'ראפ

 ןעטנעבעיז ן'פיוא גָאט רַאפ רענייז ַא סנייא םורַא ןעמוקעגנָא ןענייז
 : נָאט

 -נעמ עטוג ןעוועג ןענייז עכלעוו ,רעטכָאט ןייז ןוא ףירעש רעד
 ןוא ,ךאז רעד ןענעוו ןע'ןיקוָאה ייב טגערפעגכָאנ ךיז ןעבָאה ,ןעש
 ,ןעטעב וצ ךימ ,עמַאד ַא וצ רעהַא ןעבעירשעג טָאה רעטכָאט ןייז
 סע סָאו ןענעוו ןעהעז ןוא לעסעקדוינ ךָאנ ןערהָאפ לָאז ךיא זַא
 ,טביולנעג רעכיז ןעבָאה רעטָאפ רהיא ןוא יז ?ייוו ,ךיז טלעדנַאה
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 ןעננערב וצ םהיא ןעלטיס ענעדעישרעפ גידנעדנעוונָא ןעדנוטש ייווצ

 ןופ טולב עצנַאג ןייז זַא ,טרהעלקרע טָאה רָאטקָאד רעד .ןעבעל ןיא

 ןעוועג זיא סע סָאד ,ןעצרַאח םוצ זָאל ַאזַא ןעבעגעג ךיז טָאה רעּפרעק

 .ןעצַאלּפ לָאז ץרַאה יד זַא ,רהַאפענ ַא

 .סרעקעווק יד

 ןעשנעמ עזעיד ןופ רעטקַארַאכ םעד ןעלהָאמ סנירעביירש רעד

 -ייז סע .גנוטכַאבָאעב רעכילנעזרעּפ רהיא ןופ ןערָאװעג ןעמונעג זיא
 -על טרא רעייז .ָאייהָא ןיא עטייל עזעיד ןופ רעצעלּפ עכילטע ָאד ןענ
 טָאה ןירעביירש יד יו ,ןעטייהנהָאוװעג ןוא ןעלהיפעג ערעייז ,ןעב
 .ןעבירטרעביא טינ ןענייז טלעטשעגרָאפ ייז

 -עפָאלטנע יד ראפ ץוש א ןעוועג לָאמ עֶלַא ןענייז רעצעלּפ עזעיד

 ַא ןעוועג זיא יעדעללַאה לעשטייר ןופ רעטקַארַאכ רעד .,ןעווַאלקש ענ

 -לעוו ,יעדעללַאה ןָאעמיס .ןעברָאטשעג ןיוש זיא יז רעבָא ,רעגיטכיר
 סיוא סינגנעפעג ןוא ףָארטש ַא ןעמוקעב וצ טריקיזיר גיהור טָאה רעכ
 עלעיפ דנַאל ןעזעיד ןיא טַאהעג טָאה ןעשנעמ וצ ןוא טָאנ וצ עבעיל
 .עטקעס ןייז ןיא עכלעזַא

 -עירשעג סָאד טָאה יז ןעוו ,ןעניז ןיא טַאהעג טָאה ןירעביירש יד
 -ליוו ןופ טטעררַאג סַאמָאהט ןופ טכירעג םעד ףיוא ענעצס יד ,ןעב
 ןעגנודענ טָאה רע סָאװ ןעכערברעפ םעד רַאפ ,רעװַאלעד ןָאטגנימ
 -ענ ?לעסעקדוינ ןופ רעדניק רעיפ ןוא רעטומ ַא ןערהיפוצּפָא ןעגָאװ ַא

 .ליימ ף נ'י פ ןופ ךשט א ,ןָאטגנימליװ ְךָאנ סינגנעפ
 -סטכירעג רעזעיד ןופ ןעטקַאפ יד ןעמוקעב טָאה ןירעביירש יד

 -ייא ןעכלעוו ןופ ,טטעררַאג סַאמָאהט ןופ ףעירב ַא ןיא גנולדנַאהרעפ
 : ןערעוו ןעבעגעג ָאד ןעלעוו עגיצסיוא עגינ

 .רעוועלעד ,ןָאטגנימליוװ,
 ,1893 רַאונַאי ןעט1 ןעד

 ! ןידניירפ ערעייהט ןיימ,
 ַא ןעטלַאהרע טנייה בָאה ךיא -- ,וָאטס רעשטיב טעיררעה
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 -עג םהיא טָאה ןעמ סָאװ סָאד ןרעדנָאז ,יז טרעגרע סָאװ ןעכוס

 ן'פיוא יירפ ןעכוק ןענייל יז טעו טצעי .רעגניפ יד טימ טעקשטַאּפ
 ןעזָאל לָאז ןעמ יבא ,ליוו רע לעיפיוו ןעסע לָאז רערערעי ןוא שיט
 ,טעטּפיוהעב טָאה עמַאד יד .עפַאש רעד ןיא ןעכוק םעד ןעדעירפוצ
 ןיא ,שיט ן'פיוא יירפ טלעטשעגקעװַא טָאה יז ןעכלעוו ןעכוק רעד זַא

 ,טרהירעגנָא טינ םהיא טָאה רענייק ןוא ןערָאװעג טנעקירטרעפ ןעטרָאד

 רעזעיד ןעגעוו טָאהעג טינ רעגרע ןייק רהעמ יז טָאה םעדכָאנ סָאד ןוא

 .טייהנעגעלעגנא
 -ָאװעג טפיוקעג עטעראק עניילק ַא זיא םעדכָאנ טייצ עצרוק ַא

 -רעפ ןעגָאװ םעד ןופ קעדוצ רענרעדעל ַא זיא טכַאנ ןייא ןיא ןוא ,ןער

 ךיז טָאהעג טייצ ְךָאנ טָאה ןַאס רהיא רערייא .ןערָאװעג ןעדנואווש

 טכַאמעג רענעיד יד ןעבָאה ,ןָאהט לָאז רע סָאװ ןעגיילרעביא וצ

 רעד .טכוזרעטנוא ךָאז יד ןעבָאה ןוא גנולמַאזרעפ ַא ךיז ןעשיווצ

 רעטסַאמ םעד רעבָא ,ןעבענענּפָא ןוא ןערָאװעג ןענופעג זיא קערוצ

 -עג סע טָאה סע רעװו ,טגָאזעג טינ ייז ןעבָאה סעסימ רעד ןוא

 .ןעמונ

 טזייוועב ,טלחעצרעד טָאה עמַאד יד סָאװ ,טָאדקענַא רעדנַאנַא

 ,רעטסַאמ ןעטוג ַא וצ ווַאלקש ַא ןופ טייהנעבעגרע ערַאברעדנָאז יד

 ןַאמ רהיא .ןערָאװעג טכַאמעג םַאזקרעמפיוא ןיוש זיא סע סָאװ ןעגעוו

 טַאהעג טָאה רע .הביס רעגירעיורט ַא ךרוד ןערָאװעג טע'גרה'עג זיא

 ןעסקַאוװעגפיוא םהיא טיס זיא רעכלעוו ,רענעיד-בייל ןעטיורטרעפ ַא

 ןופ ןערָאװעג ןעפירגעגנָא ױזַא זיא רענעיד רעד .ףיוא זייוודניק ןופ

 נָאט םעד ןיא .ןערָאװעג טלודרעפ טעמכ זיא רע סָאד ,שפנ תמגע

 -סַאמ ס'םענעברָאטשרעּפ םעד ןופ רעדורב ַא טָאה גנונידרעעב רעד ןופ

 סעסימ רעד רַאפ טרהיפעגסיוא טָאה רע ביוא ,טגערפעג םהיא ייב רעט

 -עגרעפ סע טָאה רע זַא ,טגָאזעג טָאה רענעיד רעד .ךַאז עסיוועג ַא

 רעד טָאה ,להיפעג ןייז טנעמָאמ ןעזעיד ןיא גידנעקרעמעב טינ .ןעס

 -רעפ טסלָאז וד סָאד ,טשַאררעביא ןיב ךיא, : טרעפטנעעג ררעה

 -עגנָא ױזַא ןיא יז ןעוו ,סעסימ ןייד ןופ להעפעב ַא ןעניסעלכאנ

 ".ןעפירג

 ַא ןיא ןעפּפָארט רעטצעל רעד ןעוועג זיא גנוקרעמעב עזעיד
 דרע רעד ףיוא ןעלאפעגרעדינַא זיא ?רעק רעמירָא רעד .,זָאלג רעלופ
 טעמב ןעגנערברעפ טזומעג טָאה עילימַאפ יד ןוא ,רעטיוט ַא יװ
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 -- : טגָאזעג ניטכיר ױזַא טָאה יסּפַאט עמירָא יד סָאװ --- סָאד זיא
 "ןעקרענענ א יוו סינ רחלפ ףאד ןיב ךיא

 "ערב טימ עלעעז רעד ןיא טנערבעגנייא זיא סָאװ סָאד זיא סע
 סָאװ ,גנוטכַארעפ רעכילשנעטנוא ןוא רעמַאזיורג ןופ ןעזייא ןענידנענ
 ןופ תורצ עכילרעּפרעק עלַא יו דנואוו ערעפעיט ַא ןוא ערעפרַאש ַא זיא
 .ןעמַאזוצ יירעוװַאלקש

 ַא וצ טארייהרעפ ןעוועג זיא ןירעביירש רעד ןופ עטנַאקעב ַא
 ַא ןופ רעמיהטנעגייא רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,ָאנַאיזיאול ןופ ןררעה
 רענעיד ?עיפ טַאהעג ךילריטַאנ טָאה רע .ןעװַאלקש טרעדנוה טכַא

 טָאה זיוה ןיא ןעמוקעגנָא זיא ןיהטריוו עיינ יד ןעוו .זיוה ןייז ןיא
 יז סָאד ,םיבנג עכלעזַא ןענייז רענעיד יד סָאד ,טנערָאװעג יז ןעמ
 סעֶלַא ןעטלַאה סרערהיפ-זיוה ערעדנַא עלַא טימ ןעמַאזוצ ןעזומ טעוו
 זַא ,טרהעלקרע ןעגעווטסעדנופ טָאה יז .?עניר ןוא סָאלש רעטנוא

 טינ לָאז ןעמ זַא ,רענעיד ערהיא ןעהעיצרע וצ ױזַא העדב טָאה יז

 ,עעריא רהיא ןופ טכאלעגסיוא ךיז טָאה ןעמ .רעסעלש ןייק ןעפרַאד

 -לעו ,געוו רעד .ןערהיפוצסיוא סָאד ןעסָאלשעב ךיז טָאה יז רעבָא
 -נעמַאזוצ טָאה יז : רעדנעגלָאפ ןעוועג זיא ,ןעמונעצ'נָא טָאה יז ןעכ
 רהעז ןייז טעװ סע זַא ,טגָאזעג ייז טָאה ןוא רענעיד עֶלַא ןעפורעג
 -עג טָאה יז ; ןעסָאלשרעּפ ייז רַאפ סעלַא ןעטלַאה רהיא רַאפ רעווש

 ןענייז ייז זַא ,טּפָאה יז רעבָא ,ןעיורט טינ ייז ןעק ןעמ זַא ,טרעה
 -ָארּפשרעּפ ייז טָאה יז ,טלעטשעגרָאפ ייז טָאה ןעמ יוװ רעסעב לעיפ-

 ןעטלאה טינ טעװ ,ןעליוו ייז סָאװ סעֶלַא ןעבענ ייז טעוװ יז זַא ,ןעכ
 .ערהע רעייז ןעיורט טעװ ןוא ןעסָאלשרעּפ ךַאז ןייק ייז ראפ

 -הע ןעבָאה ןענעק ייז זַא ,ןָא טמהענ ןעמ סָאד ,קנַאדעג רעד
 -עיד יד ,רעצרעה ערעייז ןיא ענורטס עיינ ַא טרהירעגנָא טָאה ,ער
 -עלַא ןוא ןעיורטוצ םעד רַאפ רַאבקנַאד רהעז ןעזיוועב ךיז ןעבָאה רענ
 עטסנרע יד ןוא ערעטלע יד .,ןערָאװעג טקעוועגפיוא זיא טסייג סעמ
 -עג טינ ךאז ןייק לָאז סע זַא ,ערעגניא יד ףיוא טסַאּפעגפיוא ןעבָאה
 .ערהע יד -- רצוא םענענופעג-יינ רעייז ןערעטשוצ לָאז סָאװ ןעהעש

 -רַאװש רעד ןופ רעצעמיא זַא ןענופעגסיוא עמַאד יד טָאה ךילדנע

 טָאה יז .ןעכוק רהיא רעביא ןעוועג םחרמ ךיז טָאה גרַאװניילק רעצ
 םעד טלהעצרעד ייז טָאה ןוא רענעיד עלַא ןעפורעגנעמַאזוצ ףיורעד
 םעד ןופ הטרעוו רעד טינ זיא סע זַא ,טרהעלקרע ייז טָאה יז .טקַאפ
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 -נא ױזַא טָאה ?'שפנ ןעטנעקירטעגסיוא ןוא ןעטרעגנוהרעפ םעד ןֹופ

 ךַאז ןייק ףיוא טקוקעג טינ טָאה יז סָאד ןירָאטעּפניק ירד ןעפירנעג

 זיא דניק סָאד רעבָא .טסורב רהיא וצ דניק סָאד טגיילעגוצ טָאה ןוא

 טנעקעג טינ ןיוש טָאה סָאד זַא ,טרעטַאמעגסיוא ױזַא ןעוועג ןיוש

 ,יורפ יד ןעהעז וצ ךילגעמנוא טעמכ ןעוועג סע זיא םעד ךָאנ .ןעפלעה

 סָאד ,אזַא ןעוועג זיא סעסימ רהיא ןופ רעטקַארַאכ רעדליוו רעד ןוא
 ןָאהטעג טָאה עמַאד יד - .ןעשימוצניירַא ָאד ךיז רעווש ןעוועג זיא סע

 ט'לעוּפ'עג םיוק טָאה ןוא ןעפלעה וצ יורפ עכילקילגנוא יד םוא סעֶלַא

 סָאד .דניק סָאד ןענידרעעב וצ ןעביולרע לָאז יז זַא סעסימ רהיא ייב |

 סערע טני א רעד זַא ,ןעזייוו עכלעוו ,עללעפ ענעי ןופ רענייא זיא

 וצ טוג ווַאלקש םעד ןעטלעז רהעז טביולרע רעמיהטנעגייא םעד ןופ

 .ןעלדנַאהעב

 יסּפַאט

 "ניק סַאלק רעסיורגנ ַא ןופ ןירעהעטשרָאפ ַא סלַא טהעטש יסּפַאט

 ייז ,יירעװַאלקש ןופ טלַאטשנַא םעד רעטנוא ןעסקַאװו עכלעוו ,רעד
 ןהֶא טנייש סע יוװ ןוא ,שירעדניפרע ןוא ךייוו ,ניטעהט ,לענש ןענייז

 יד זַא ,טגָאזעג טפָא ךיוא טרעוו סע .ןעסיוועג ןוא ּפיצנירּפ ןעדעי

 ךילטפַאשנעדייל ןעבָאה ייז ; ץלָאטש םוד ןוא שלַאפ ןענייז סרענענ

 .ןעטייקגיניילס ןיא רָאנ טריסערעטניא ןענייז ןוא ןעגנולעטשרָאפ בעיל

 יבא ןופ קעוַא טמהענ ? ןעגידלושעב ראפרעד ןעמ ףראד ןעמעוו ןוא

 ,סעיציבמַא עלעדע עֶלַא ,ןעלעיצ עכיוה עלַא ןעשנעמ עסַאלק רעכלעוו

 ןעריסערעטניא וצ ךיז סָאװ ןיא ייז רַאפ רהעמ ןעניילב ןַאד טעוװ סָאװ

 ? ןעטייקגיניילס ןיא יו
 זיא ,סיאול ,רמ ,ַאירעביל ןופ רעטסינימ ץעזעג רעגיטצעי רעד

 -ַאט ןייז רַאפ טקעּפסער ןעטסערג םעד טָאה ןעמ ןעכלעוו רַאפ ןַאמ ַא

 ,ַאקירעמַא ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו ךָאד ; טייקגיהעפ ןייז ןוא טנַאל

 -עזָאלבעגפיוא ןייא ןעוועג זיא רע זַא טדערעג םהיא ןענעוו ןעמ טָאה

 רע יווװ םעדכָאנ ןעטיבעגמוא ױזַא םהיא טָאה סָאװ .ילכ עטסוּפ ענ

 יו ? רעפטנע םעד טינ טהעז רעוו ? ַאירעביל ןיא ןעמוקענ זיא

 רעכלעוו ,ל?עגעיז ן'פיוא ןעבעירשעגפיוא זיא סָאװ ןעסיוו רענייא

 סע ?:ּפָאק סאקירפַא ןופ רבק םעד רעביא ןייטש ןעסיורג םעד טלַאה
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 ןיא ןערָאװעג ןעבעירשעב זיא סע יוװ ױזַא טקנוּפ ןעוועג ןענייז רעטקַאר
 .סקעבעג יר טימ ןעמוקעגנ יורפ רעדנַאנַא זיא נָאט ןייא .ךוב רהיא
 רעד ןעגעוו טגערפעגכָאנ ךיז טָאה ןירעביירש רעד ןופ רעטסעווש יד
 טלָאװעג טינ טָאה ןוא ןעטלַאהעגקירוצ ךיז יז טָאה רעהירפ .עורּפ
 ןעמונעגּפָארַא יז טָאה ןעמ זַא ,טלהעצרעד יז טָאה ךילדנע ,ןעגָאז
 םורַא ןענייז ןענילפ יד סָאד ; ןעגָאלשענ יז טָאה ןעמ ןוא רעלעק ןיא

 ! טיוט זיא יז ןוא רהיא
 ןייק ָאטינ ןענייז סנעילרָארינ ןיא זַא ,טנַאקעב טוג זיא סע

 טינ ןעטרָאד ןעק ןעמ זַא ,ַאזַא ןעטרָאד זיא דרע יד .ס ר ע לע ק
 "ענג טָאה ,טרָאװ םעד טצונעב טָאה עכלעוו ןיווַאלסש יד .,ןעבָארג

 ןוא ,סרעלעק ָאד ןענייז סע ואוו ,טַאַאטש רעדנַאנַא ןופ ןייז טזומ
 א .רעלעק ַא יו סיוא טהעז רעכלעוו ץַאלּפ ַא טניימעג טימרעד טָאה
 עכלעוו ןוא עילימַאפ סנירעביירש רעד ןיא ןעוועג זיא עכלעוו ,ןיכעק
 -נַאלּפ ַא ףיוא טכארברעפ ןעבעל רהיא ןופ ?ייהט ןעטסערג םעד טָאה
 ףיוה ַא טימ זיוה ףרָאד עדעי ,ףיוח ןעדעי ןעפורעגנָא טָאה ,עיצַאט
 .עיצַאטנַאלּפ ַא

 טָאה יז דנערהעוו ,(רעטסעווש סנירעביירש רעד) עמַאד עכלעזיד
 -עגפיוא ןעוועג טַפָא רהעז זיא ,ץַאלּפ ןעבלעזמעד ףיוא טנהָאװעג
 ןוא ,זיוה עש'הנכש ַא ןיא דניק ןעקנַארק ַא ןופ ןענייוו םעד ןופ טנער
 םער ןופ רעטומ רעד ןעגעג גנולדנַאהעב עשירעדרעמ יד ןענעוו ךיוא

 ױמ רעד טימ ןעדער וצ טייהנעגעלעג ַא טָאהעג לָאמ ַא טָאה יז .דניק
 טָאה יז ןעו .טרעמָאירעפ ןוא ט'הרצ'רעפ ןעוועג זיא עכלעוו ,רעט

 סָאד ,טרעפטנעעג יז טָאה ,זיא דניק רהיא טימ סָאװ טגערפעג יז
 "ורטרעפ ןעצנַאנ ןיא זיא ךלימ רהיא סָאד ןוא רעביפ טָאהעג טָאה יז
 רניק רהיא טַאהעג טנייפ טָאה סעסימ רהיא סָאד ; ןערָאװעג טנעק
 "'ורּפ טָאה יז .ךלימ ןייק ןעפיוק רהיא ראפ טלָאװעג טינ טָאה ןוא

 סָאד רעבָא ,זייּפש עבָארג ענעגייא ערהיא ןעסע ןעבעג וצ רהיא טריב
 -נעטש ןוא טענכָאסעג טָאה ןוא ןעמהענרעפ טנעקעג טינ סע טָאה דניק
 .רניק סָאד טכארבעג יז טָאה ןעגיטעטשעב וצ סָאד .ןעירשעג גיד
 דונעג טָאה עמַאד יד .טעלעקס ַא יוװ ןעקנורשעגפיונוצ ןעוועג זיא סע
 טינ זיא עכלעוו ,ןידניירפ ַא רערהיא ןופ זיוה יד ןיא דניק סָאד ןעמ
 טָאה ןוא ,ךלימ ּפַאנק ןופ ןעטילעג טָאה ןוא ןערָאװעג ןעגעלעג גנַאל
 קילבנא רעבילקערש רעד  ,דניק סָאד ןעגייז לָאז יז זא ןעטעפענ יז
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 "גיוז א ךיז רעטניה טזָאל יז סָאד ןוא רעלדנעה-ןעווַאלקש ַא וצ הטואס
 .רניק.

 "עב טרעוו רעכלעוו ,לעטיּפַאק ןעּבלעזמעד ןיא ?ַאפרָאפ רעד
 זיא רעכלעוו ,לעקיטרַא ןעכילקילגנוא םעד ןֹומ יורפ יד יװ ןעבעירש

 ן'םיוא ףױרַא טפיול ,"טלַא רהָאי גיסיירד ןהַאשזד, סְלַא ןעבעירשרעפ
 -עג-רעמָאי טימ זלַאה ןייז םורַא םערָא ערהיא םורַא טפרַאװ ןוא ףיש
 סע טָאה רעכלעוו ,ןַאמ רעד .לַאפרָאפ רע'תמא ןייא זיא ,,ןעיירש

 סָאד ,ענעצס רעזעיד ןופ טנערעגפיוא ױזַא ןעוועג זיא ,טלהעצרעד
 ,רעטרעוו עבלעזיד טקנוּפ רעלדנעה-ןעווַאלקש םוצ טגָאזעג טָאה רע |

 ,רניירפ ןיימ , : ךוב רהיא ןיא טלהעצרעד סע טָאה ןירעביירש יד יו
 טסוק ? רחססש ַאזַא ןעביירט וצ רהיא טגַאװ יו ,רהיא טנעק יװ
 ןיימ ןיא ָאד ךיז הערפ ךיא ! ןעסינעפעשעב עכילקילגנוא עזעיד ףיוא

 רעד ןוא ,דניק ןוא יורפ ןיימ וצ םייהַא רהָאפ ךיא סָאד ,ןעצרַאה
 -ענ ןערהיפ ךימ לָאז ןעמ ןזַא ?ַאנגיס םעד טינ רעכלעוו גנולק רעבלעז
 ןייז ןופ ןַאמ ןעמירָא ןעזעיד ןעדייש טעוו  ,םייה ןיימ וצ רעטנעה
 ךייא טעװ טָאג זַא ,ןעזָאלרעפ ךיז טנעק רהיא .גיבייא ףיוא בייוו
 " ,רַאפרעד ןעלהָאצעב

 ןיוש טָאה רע סָאװ  ,ךוב ןיימ ןעזעלעג טָאה ררעה רעזעיד ןעוו
 ענענייא ענייז טנעקרעד סיוועג רע טָאה --- ,ןָאהט טזומעג סיוועג
 "לעו ,גנולהעצרע רעד ןיא ?אפרָאפ רעדנעפיירגרע ןייא .,רעטרעוו

 ױרפ יד .ןענהאמרעד וצ הטרעוו זיא ,טריסַאּפ ךילקריוו טָאה רעּכ
 דלַאב טָאה רעכלעוו ,לאזקיש ס'ןַאמ רהיא טנייוועב ךילקערש טָאה
 וצ רעייהט ןעוועג זיא סָאװ סעלַא ןופ ןערעוו טעדיישעג טפראדעג

 טייברַא רערעווש רעד וצ ןערָאװעג טפיוקרעפ זיא רע ?ייוו ,םהיא
 עבלעזיד טצונעב טָאה ןַאמ רעד ,הטוַאס רעד ןיא סעיצַאטנַאלּפ יד ןופ
 "רָאד , : ן'םָאט ?עקנָא ןעבעגעג טָאה ןירעביירש יד עכלעוו ,רעטרעוו
 ."ָאד סָאװ טָאג רעבלעזרעד זיא ןעט

 -עטשעב ןעק "ןיבעק ס'םָאט לעקנָא  ןיא לַאפרָאפ רעדנַא ןייא
 .רעצעלּפ ערעדנַא ןיא ךיוא יוװ ץַאלּפ ןעזעיד ןיא ןערעוו טניט

 ןערָאװעג טלהעצרעד זיא עורּפ רעטלַא רעד טימ לַאטרָאפ רעד
 ןיא יז : טגלָאפ יוװ ןירעביירש רעד ןופ רעדורב ןוא רעטסעווש ַא ןופ
 ָאינסכא רעד ןיא סקעבעג ןעגנערב טגעלפ עכלעוו ,,יורפ יד ןעוועג

 -ַאכ ןוא גנוניישרע ,ןערעינַאמ ערהיא .טנהָאװעג ןעבָאה ייז ואוו
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 ס'ןירעסַאפרעפ רעד רעטנוא טריסַאּפ טָאה רעכלעוו ,לֵַאפ ַא זיא
 . ףייט ן'טימ ּפָארַא ןערהָאפעג זיא יז ןעוו ,ןערהָאי טייז ןיוש ,ןעגיוא
 *וילק ןיא יא ןעטכיזניה עֶלַא ןיא ןייפ ןעוועג זיא יורפ יד .,ָאייהָא
 1 .ןָאזרעּפ סלַא יא גנוד

 רהעז ןעוועג זיא יז יו ,טצעי ְךָאנ טקנעדענ ןירעסַאפרעּפ יד

 ערהיא ריילק-זיוה עסייוו ַא ןענָארטעג טָאה ; טעדיילקעג ןייר
 ַא טאהעג ךיז טימ טָאה יז ןוא טמעקרעפ ןהעש ןעוועג ןענייז רָאָאה
 טימ ךיוא טָאה יז .ןעבעיז רהָאי ַא ןופ לעגניא ןעטעדיילקעג ןהעש

 יז זַא .,טגייצעג טָאה סע סָאו ,רעדיילק טימ טרעפוק ַא טָאהעג ךיז

 -דנעה-ןעווַאלקש יד ןיא ןעהעז טעװ ןעמ .ןעגיוצרע טונ ןעוועג זיא
 סע יו טרעדנערעפ ןזיא רע זַא ,לַאפ ַאזַא ןופ גנוביירשעב סרעל

 ַא סלַא ,?עגניא ן'טימ יורפ יד רָאפ ןעלעטש ייז .ייז ךיז טסַאּפ
 | .םערָא ן'פיוא דניקיגיוז ַא טימ רעטומ

 ,רעטומ ןייז ןופ דניק-גיוז ַא ןעדייש וצ עזייוו עכילנהעוועג יד

 -ַאַאטש הטוַאס יד ןופ קרַאמ ןיא ןערעוו טכארבעג ףרַאד רעטומ יד ןעוו

 ,לערנַאה-ןעווַאלקש ןעטנַאקעב םעד ןיא גָאט עלַא ןופ ךַאז ַא זיא ןעט

 זיא סע ןעוו ןרעדנָאז ,לבוי ַא ןיא לָאמ ןייא ןָאהטעג טינ טרעוו סָאד

 רהעמ טינ ןערעוו םירוסי סרעטומ רעד ןוא ; טייהנעגעלעג ַא ָאד רָאנ

 .בלַאק יד וצ טמהענ ןעמ רעכלעוו ןופ הוק ַא ןופ יו טכארטעב

 ןופ גנוהעיצרע יד ןוא ןעגרָאז יד סָאד ,זיא ןופרעד עכאזרוא יד
 טייקבילשנעמ ןופ ללכ ןיא ןעמונעגניירַא טינ ןערעוו דניק-ןעווַאלקש

 ; הרצ ַא ןענייז רעדניק יד .,הטוַאס רעד ןיא סעיצַאטנַאלּפ יד ףיוא
 -יײברַא דלעפ ַא סלא הטרעוו םעד רעטומ רעד ןופ ּפָארַא ןעמהענ ייז
 ןעפיוק וצ יו ,ןעוועדָאהוצסיױוא ייז רערעייהט טסָאק סע ןוא ,ןירעט
 ןעוָאלעגקירוצ רעבירעד ןערעװ ייז ; עטעװעדָאהעגסיױא גיטרַאפ
 טַאהעג ןירעביירש יד טָאה קירוצ גנַאל טינ .קַאבַאט-קעמש ַא רַאפ
 רעכילטסייג ןעווַאלקש ַא ,רעהטָארטס סַאמָאהט טיס ךערּפשעג א

 ןעבעגעג ךיִז טָאה יז גנואיירפעב סעמעוו ראפ ,סיאול טנעס ןיא
 -לעװו ,עטכישעג ַא טלהעצרעד רהיא רע טָאה נילעפוצ .עהיס עגינייא

 רעכלעוו ןיא ,רעהירפ טייצ רעניילק ַא טימ טנהָאוװענייב טָאה רע עכ
 ןעכילקערש ַא ןיא םהיא וצ ןעמוקעג זיא יורפ עגנוי עטנַאקעב ַא ענייז
 יר ןיא ןערָאװעג טפיוקרעפ זיא יז זַא ,טלהעצרעד םהיא ןוא דנַאטשוצ
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 ןעבעג טינ סָאד ייז לָאז ןעמ ןוא דנוזעג ןופרעד ייז ןערעוו קָאס רעקוצ

 ייז טעו ןעמ ביוא ?ייוו ,ראפרעד סע זיא רשפא ; רהָאי ןעצנַאג ַא
 -עוו ייז ןוא טעפ רהעז ןערעוו ךָאנ ייז ןעלעוו ןופרעד לעיפוצ ןעבעג
 טינ ייז ןעמ טינ רשפא רעדָא .ןעטײברַא טוג ױזַא ןענעק טינ ןעל
 -פַאשלעזעג יױב-רעקַא יד ?ייוו ,רהָאי ןעצנַאג םעד הקשמ עטנוזענ יד
 טַאנָאמ יירד יד ןופ ןָאזעס םעד ןיא זַא ,ןענופענסיוא ןעבָאה ןעט
 ןעפרַאד סָאד ? קָאס ןעטנוזעג םעד ןופ ןעווַאלקש לעיפוצ ןעברַאטש
 - א ןעוװועג טלָאװ טכייללעיפ .ןעטכַארטעב טונ ןעּפָארטנַאליפ יד
 -נא טַאנָאמ סקעז ןעטייברַא ןעזָאל ןעווַאלקש יד לָאז ןעמ ?עטימ רעט
 .יירד טָאטש

 ענייז ןעגניווצ ס'ירגעל זַא ,ןענָאז טצעי רעזעל ערעזנוא ןעלעוו
 ? ןעבירטרעביא זיא ,ןעטײברַא וצ רעווש ױזַא סרעגענ

 ןערָאװעג טכארבעגרָאפ ןענייז "ןיבעק ס'םָאט לעקנָא  ןיא
 רהעז ןייז טעו סע לעדנַאה-ןעוַאלקש ןעגעוו סענעצס עכילקערש
 םוצ טמוק סָאװ ךַאז עטשרע יד ,ייז ןופ רֶאֶאַּפ ַא ןערהיפוצרָאפ טונ
 -נוי רהיא ןופ עקרעגענ עטעשטומרעפ ַא ןופ גנודייש יד זיא ןיישרָאפ
 ךַאז יד טָאה יז זַא ,ןעגָאז טינ רעדייל ןעק ןירעביירש יד .,ןהוז ןענ
 רעכלעוו ןיא ,גנוטייצ ַא ןיא ןענופעג סע טָאה יז .טכַארטעגסױא
 ןעהעזענוצ טָאה רע עכלעוו ,ענעצס ַא רַאפ ןָא סע טיג רעביירש רעד
 -עגסיוא טָאה יז סָאװ ךָאז עגיצנייא יד .ןעגיוא ענעגייא ענייז טימ
 סָאװ טייקכילצרעמש ןוא טייקכילשנעמנוא עטצעזעגוצ יד זיא ןעזָא?

 רעצנאלפ ַא יװ לעגניא םעד רָאפ טלעטש רע .ןעבענענוצ טָאה רע

 טָאה ; דנעה יד ףיוא ןעטייק ןָאהטעננָא םהיא ןוא טפיוקעג םהיא טָאה
 -עגמורַא טָאה רע ןעכלעוו ,זלַאה ןייז םורַא קירטש ַא ןעדנובעגמורַא

 -עג רע טָאה עזייוו רעזעיד ףיוא ןוא ,דרעפ ןופ זלַאה םורַא ןעדנוב
 ןיא לַאפ רעזעיד .דרעפ ן'טימ ךיילנ ןעהעג ּוצ דניק םעד ןעגנואווצ
 .ןערָאװעג ןעזָאלעגסױרַא ןירעביירש רעד ןופ

 -עירשעב זיא טײקמַאזיורג ןוא טייקשלַאפ ןופ ענעצס ערעדנַאנַא
 -ָאוועג טרהיפעגסיוא זיא רעכלעוו ,?עטיּפַאק ןעבלעזמעד ןיא ןעב
 יורפ ַא טפיוקרעפ סָאװ ,רעטסַאמדןעװַאלקש רעקָאטנעק ַא ןופ ןער
 -רעפ רעשלאפ ַא ךרוד ןייא יז טרער ןוא ,רעלדנעהנעווַאלקש ַא וצ
 - ןעטרָאד ,הטואס יד ןיא ךייט םעד טָארַא םהיא טימ ןהענ וצ ננוכערּפש
 .סָאד .ןיכעק א ןייז ןעטרָאד טעװ יז זַא ןוא טײברַא ןַאמ רהיא ואוו
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 סעיטרַאּפ יד ןענייז ,טסַאל רעייז ךילגעמ טייוו יװ ןרעטכיילרע וצ

 ,טכַאנייב ענייא ןוא גָאטייב ענייא ; ןעלייהט ייווצ ןיא טלייחטוצ

 סיוא סרעגענ יד ןעהעז ,טײבוַא עגידנעטש יד ףיוא גידנעקוק טינ ןוא

 םעד ןופ לעיפ ןעקנירט ייז .רנוזענ ןוא טעפ ןערעװ ןוא רעסעב
 ןערעוו ןוא רעסעב ןערעוו ייז ןופ עקנַארק יד ןוא ,קָאס רעקוצ-רהָאר

 .קרַאטש ןוא רנוזעג

 ערערהעמ סרעגענ יד ןעבָאה ,טגידנעעג זיא טיײברַא יד ןעוו

 ןייז ןוא ןעצנַאט ,ןערימַא יירפ ךיז ןענעק ייז ואוו ,םיבוט םימי
 גָאט ייז ייב סע טהעג ױזַא ןוא .טסולעג ץרַאה רעייז ?עיפיוו ךילהערפ

 ".טינ ייז טרעטש רענייק ןוא טכַאנ ןוא

 וצ לעּפמעס ַא סלַא ןערָאװעג טקורדעגבָא זיא עטשרעביוא סָאד

 טימ ןעקעדרעפ וצ ןעכוז יירעווַאלקש ןופ רענידייהטרעפ יד יװ ןענייצ

 רעטנוא ןערעוו עכלעוו ,ןעכַאז עטסכילקערש יר לעטנַאמ םענהעש ַא

 | .ןעגנַאגעב םהיא

 טרעדנוה ןעבעיז יד ייב ןעגערפכָאנ טַאוירּפ רענייא ךיז לָאז

 -יײברַא וצ ןעגנואווצעג ןענייז עכלעוו ,ןעיורפ ןוא רענעמ עצראווש

 ןופ טייצ ַא רעביירט א ןופ שטייב רעד רעטנוא טכַאנ ןוא גָאט ןעט

 -רַא ייז "ניטסול ןוא ךילהערפ, יו ,ןעהעז רע טעוװ ,טַאנָאמ יירד

 5 ןעטייב

 -עירשעג טָאה רעכלעוו ,ררעה רענייפ רעזעיד ןעוו ,ךילגעמ ,
 עילימאפ ןוא יורפ ןייז טיס טניטפעשעב ןעוועג טלָאװ ,ךוב םעד ןעב

 יד ןעהעזעג טלָאװ רע ןעוו --- ,טייברַא "רעכילהערפ, רעזעיד ןיא

 וצ רעייהט ןעוועג זיא עכלעוו ,רעטכָאט יד ,טבעיל רע סָאװ יורפ

 ,רעביירט ַא ןופ שטייב רעד רעטנוא ,המשנ ענענייא ןייז יו םהיא

 -נא טַאהעג רע טלָאװ ,ןעהעזעג סעלַא סָאד טלָאװ רע ןעוו ,ךילנעמ

 סע ןוא .ןעווַאלקש יד ןופ טייקכילהערפ רעד ןעגעוו גנוניימ רעדנַא

 -ַאלקש ןופ רעגידייהטרעפ עלא ראפ ךַאז עטונ ַא רהעז ןעוועג טלָאװ

 -רַא רעזעיד טימ ןָאזעס ןייא ןעניטפעשעב ךיז ןעלָאז ייז זַא ,יירעוו

 זנא טלהעצרעד רעכלעוו ,םעהערגניא .רט טּפיוהרעביא ; סייב

 ןעלהיפ ייז יו ןוא סרעגענ יד ןופ רנוזעג רעד ןעגעוו קַאמשענ ױזַא

 דנוזעגנ רָאנ ןערעו עקנארק יר יו ,טיײברַא ַאזַא ייב רעסעב ךיז

 -נעששררעביא ןייא זיא סע זַא ,ןעקנעד ְּךָאנ ןעק רענייא .רהיא ןופ

 -רהָאר םעד ןופ ןעקנירט וצ גונעג ייז טיג ןעמ ןעוו סָאד ,טקַאפ רעד
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 ,קירוצ טייצ עגינייא טיס סנעילרָאדינ ןיא ןעוועגנ זיא רע דנערהעוו

 -נַאלּפ ןייז ןעכוזעב וצ רעצנַאלפ ַא ןופ ןערָאװעג ןעדַאלעגנייא רע זיא
 ןענופעג טָאה רע .,לערָאט ַא סלַא טכַארטעב יז טָאה רע לייוו ,עיצַאט
 -נא ; ןייּפש גונעג ןוא עטוג ,ןעװַאלקש יד ראפ ןעגנונהָאו עטונ
 רעטרעוו ךרוד טקריװעג טרעוו ,ןעגנופארטשעב עמאזיורג טאטש
 רַאפ ייז ןעבָאה ְּךֶאו ןיא גָאט ןעבלַאה ַא ; דנאטשרעפ רעייז ףיוא
 עלַארָאמ ךיוא ןעגעירק ייז ; דרע ענעגייא רעייז ןעטייברַאעב וצ ךיז
 םעד טגערפעג טָאה סוָאררַאב .רמ .טכיררעטנוא עזעיגילער ןוא
 -ייב ןעטוג ַא סלַא עיצַאטנַאלּפ רעייא רהיא טכַארטעב , : רעצנַאלפ

 -עטסיס ייווצ ןעבעיג סע, : טרעפטנעעג טָאה ררעה רעד "? לעיּפש

 רעגעג ַא ןופ ןעכַאמ וצ ,ןיא ענייא .ְּךָאנ ןעמוק רימ עכלעוו ,ןעמ

 ץַאלּפ ןייז ןעצעזעב ןאד ןוא רהָאי עכילטע ןיא ןענעק רימ סָאװ סעלַא
 יװ ןערעוו טלעדנַאהעב ףרַאד רערעדנַא רעד ןוא ; ןרעדנַאנַא ןופ
 טקנוּפ טוהט עיצַאטנַאלּפ רעטסכענ רעד ןופ ןכש ןייפ .סע והט ךיא

 -עג טינ ןעגעירק ןוא רעווש ןעטיײברַא ןעוַאלקש ענייז .טרהעקרעפ
 רימ וצ ןעלַאפ ןוא רימ וצ טּפָא ןעמוק ןעווַאלקש ענייז .ןעסע וצ גונ
 "ןעפיוק ייז לָאז ךיא זַא ,ךימ ןעטעב ןוא עינק יד ףיוא

 ןערהָאפענייברעפ רעטעּפש ןיא רע סָאד ,טגָאז סוָארַאב .רמ
 -רעפ ןוא ענענָאלשרעד יד ןופ קילבנא רעד סָאד ןוא עיצַאטנַאלּפ עזעיד
 "נַאלפ םעד טגיטעטשעב גידנעטשלָאפ ןעבָאה ןעווַאלקש עטעשטומ
 סָאװ רעצנַאלּפ רעד סָאד ,טגָאזעג ךיוא טָאה רע .רעטרעוו סרעצ
 ךיא, : טלהעצרער םהיא טָאה ןעווַאלקש ענייז טוג ױזַא טלעדנַאהעב
 ".ןעווַאלקש עניימ ןופ דלעג לעיפ טינ ךַאמ

 ,עכלעזא זיא עיצַאטנַאלּפ רעקוצ ַא ףיוא טײברַא ערַאברעדנָאז יד
 ןעדָאלרעביא רהָאי ןופ ןָאזעס ןעסיוועג ַא ןיא זומ רעטסַאמ רעד סָאד
 "רעפ ןעסיורג ןייק ןעדייל וצ טינ םוא ,טיײברַא טימ ןעווַאלקש יד
 ,ןעזייוועב וצ טכוזעג ךוב ןייז ןיא טָאה םעהרעגניא רָאסעּפָארּפ .טסול
 וַאפרעד ,טַאנָאמ רֶאָאֹּפ יד רעווש עקַאט ןעטייברַא ןעווַאלקש יד זַא
 *עווש יד ןעכַאמ ןוא ןָאהט וצ סָאװ טינרָאג רעטניוו ייז ןעבָאה רעבָא
 : ױזַא טביירש רע .ךילהערפ ןוא גיטסול ץנַאנ טײברַא ער

 טרעוו יז זיב ףיוא טינ יז טרעה ,ןָא טגנַאפ טיײברַא יד ןעוו,
 .ענעצס עכילחערפ ןוא עגיסיילפ ַא רָאפ טהעג עדנע םוצ זיב .גיטרַאפ

 םוא ךָאר ,ןערנוטש ;יצנַאװצ זיב ןהעְצְכַא ןופ ןעֶטייֵברַא סרעגענ יד
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 -עגפיוא ױזַא טינ ןענייז סרעטסַאמ עטוג עלַא יו ױזַא ןוא ; סָאלק
 -ָאה יױזַא ,יבלעש ןוא רעלק טנייס יו גיצרעהטוג יוזַא ןוא םרהעלק
 יד ,טייקכילסעה עכילנעזרעּפ יד סרעטסַאמ עטכעלש עלַא טינ ןעב
 .ן'ירגעל ןופ טייהניימענ יד ןוא טייהבָארג

 סרעטסַאמ ןעצומשעב וצ ןערָאװעג טרהיפעגרָאפ טיִנ זיא ירנעל

 ןעגיוא יד רַאפ ןעגנערב וצ טכיזבא רעד טימ ןרעדנָאז .,סַאלק ַא סלַא
 ַא ןענייז סרעטסַאמ עכלעוו ייב ,רענעמ הטוַאס עטפטַאהנערע יד ןופ
 ןעגעו ,עמעטסיס ןעװַאלקש רעד ןיא גנוניישרע עניטכיוו רחעז

 -עיד זיא סָאד ןוא .טכַאדעגכָאנ טינ טכייללעיפ ןעבָאה ייז רעכלעוו

 טינ טרערדאפ זעזעגו חפואס ןייק סָאד : עז
 ןופ רעסלאראכ סםקד ןצ;}עוו עוזייוועב יד
 עץניױדנעסטק7 לאמפ יר ןעסל?7וו וצ ןַאמ םעד

 ןעבענועג םרעוו רעפסאס א ןופ טכַאפ
 ןיא ןהעג רענייא לָאז ? ירנעל יו ןעשנעמ עכלעוַא סע טבעינ

 ןהענ רע לָאז ,קרָאױנ ןופ ןעלייה יד ןיא ןוא סלעטרעפ עגירדעינ יד

 רע טעוו  ןָאדנָאל ןופ ןעעלַא עניצומש ןוא רעצעלּפ ענינייא ןיא

 ןעטסנייר םעד טמהענ .ס'ירגעל ןייק ןעניפעג טינ טעוװ רע ביוא ,ןעהעז

 ,טהעז ןוא םוא טונ ןעטרָאד ךיז טקוק ןוא דנַאלנעדוינ ןיא קריצעב
 -ַאטורב ,עדנעלהיפנוא ,עבָארג ,עטראה ָאטינ ןענייז ןעטרָאד ביוא

 יו טכַאס עלופ יד טָאהעג ןעטלָאװ ייז ןעו ,עכלעוו ,ןעשנעמ על

 זַא ןוא ; געוו ןעבלעזמעד ןיא טצונעב טינ יז ייז ןעטלָאװ ,ירגעל
 ,טנָאזעג רָאנ סע זיא ןעטַאאטש הטואס יד ןיא ס'ירגעל ָאד ןענייז סע
 רעניצנייא רעד .עבלעזיד לַארעביא זיא רוטַאנ עכילשנעמ יד סָאד
 ירגעל זיא ןעטַאַאטש עיירפ יד ןיא סָאד ,ָאד רָאנ זיא דעישרעטנוא
 ןעוַאלקש יד ןיא ןוא ץעזעג ןופ ןעטלַאהעגקירוצ ןוא טרעימשעג
 .טָאּפסעד ןעגידנעטשלָאפ ַא רַאפ ץעזעג ּפָאד םהיא טכַאמ ןעטַאַאטש

 ירגעל רעכלעוו ןיא עמעטסיס עשירעדרעמ יד ףיוא גוצעב טימ
 -יוו וצ דנורג ?עיפ ָאד רעדייל זיא ,עיצַאטנַאלּפ ַא ןערהיפ ױזַא ןעק

 ןָאהטעג ְךָאנ טרעוו סע ןוא ןערָאװעג ןָאהטעג סע זיא ױזַא זַא ,ןעס

 : 2 .טצעי
 ,סוָאורַאב .רמ רנערעווער רעד ,ןירעביירש רעד ןופ דניירפ ַא

 -ָאלָאעהט רעװָאדנַא ןיא שיאערבעה ןיא רערהעל טצעי זיא רעכלעוו
 סָאד ; טלהעצרעד סעדנעגלָאֿפ רהיא טָאה ,םוירַאגימעס ןעשיג
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 ןוא ,ןעלַאפעג שיילפ רעקיטש ןענייז רעטייו ; רעטייוו ןעלַאפעג
 ןיא ןערָאװעג ןעטינשעגניירַא ןעדנואוו עשירפ ןענייז רעטייוו רעמיא
 עגיטולב ןוא עכילקערש  ַא ןערָאװעג זיא יז זיב ,שיילפ עגנידעבעל יד

 רעד טימ .ןעלקסומ עגידנעהיצנעמַאזוצ ךיז ןוא עחיור ןופ עסַאמ

 -נירּפשוצפיורַא ןופ ןעטלַאהעגנייא ךיז ךיא בָאה טייקרעווש רעטסערג
 ! ךַא ,רעבָא .שטייב ןייז ןעטלַאהוצּפָא ןוא הער היח רעד ףיוא ןעג

 -לַאהעב וצ ןערהעקוצּפָא ךיז יו רהעמ ןָאהט טנעקענ ךיא בָאה סָאװ

 רַאפ ןערעװו טיור ןוא רעדנעדייל רעד רַאפ ןערהערט עניימ ןעט

 -ער ןוא רעכילטנעפע ןייא ןיא טריסַאּפ טָאה סָאד 4 טייהשנעמ רעד
 ..ץעזענ ןופ טמיטשעב ןעוועג זיא ףָארטש עזעיד .סינגנעפעג רעלעג
 -עב טָאה סינעפעשעב עכילסילגנוא עזעיד זַא ,רהיא טקנעד רעבָא

 -רוארעפ ןעוועג ראפרעד זיא ןוא ןעכערברעפ ןעכילסערש  ַא ןעגנַאג

 רעטסַאמ רהיא ,רָאָאה ַא טינ 4 ףָאוטש רעכילקערש רעד וצ טלייהט

 טינ םהיא טגערפ רענייק ןוא ןעסיימש םוצ טכארבעגנ רעהַא יז טָאה
 -יימש ןעזָאל ןוא גָאט עלַא רעהַא ןעגנערב יז ןעק רע ןוא .סָאװ רַאפ

 -יימש ן'רַאפ טמוק סע סָאװ טלהאצעב רע יבַא ליוו רע ?עיפיוו .ןעס
 זיוה ןיא ךיז ייב טערב-סיימש ַאזַא ןעבָאה רע ןעק ליוו רע זַא .ןעפ
 רעטסכילסערש רעד .טסולעג ץרַאה ןייז ?לעיפיוו ןעסיימש ןעק ןוא

 -עג טרעוו סע סָאד ,זיא ףָארטש רעשירַאברַאב רעזעיד ןופ ?ייחט

 -ַאנ טעוו רהיא ..סינגנעפעג ןיא עצרַאוװש עלַא ןופ ןעניוא יד ןיא ןָאהט
 -ָאה ןוא ּפעק יר טקעטשעגסיורא עלַא ןעבָאה ייז זַא ,ןעקנעד ךילריט
 -קעּפס ןעלַאטורב םעד טקוקעגוצ קערש רַאפ רע'םינּפ עכיילב טימ ןעב

 םיוק סע ןעבָאה ייז ןופ עלעיפ .תועט ַא ןעבָאה רהיא טעוו ,לעקַאט

 ייז .וצרעד גיטלינכיילג ץנאג ןעוועג ןענייז עלעיפ ןוא ,טקרעמעב

 -ָאה ייז ןופ עגינייא ןוא געוו ןעשידניק רעייז ןיא ןעגנַאגעג ךיז ןענייז

 -עפעשעב עכילשנעמ סטָאג ןעק גירדינ ױזַא .לוק ן'פיוא טכַאלעג ןעב

 ",טעטילַאטורב ןיא ןעקניז סינ

 .ירגעל

 וופ רעהעטשרָאפ יד ןענייז ס'יבלעש ןוא רעלק טנייס יו ױזַא

 רעדנַאנַא ןופ רעהעטשרָאפ ַא ירנעל זיא ױזַא ,סרעטסַאמ סא; ןייא
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 טינ סייוו ךיא .ןערעסעב וצ ייז גנונפָאה גינעוו ָאד זיא עטשרע יד
 סָאד רעבָא ,עמעטסיס רעייז ןיא ָאד ןיא סע טייקסטוג ַא ראפ סָאװ
 ָאד ןענייז גנובענצעזענ רעד ןופ גנוטלאוורעפ רעד ןיא זַא ,ךיא סייוו
 ןופ לאוקיש םעד  ןעגנערבּפָארַא ןעפרַאד עכלעוו ,ןעטייקכילדנעש
 -סיוא ןעבָאה יירפ סעסימ ןוא דרַאוָאה ביוא .טרָאטש רעד ףיוא םודס
 ,סנעילרָארינ ןיא םיבנג ןופ לייה עטרהיפעג ךילדנעש ַאזַא ןענופעג

 ןופ ננולייהטבָא רעד ןיא .ןעבעירשעב טינ לָאמנייק סע ייז ןעבָאה
 סָאװ ,ןעכַאז עכלעזַא ןעהעזעג ךיא בָאה סינגנעפעג ןיא סרעגענ יד
 ןעבָאה ןוא רעסייוו א ןיב זיא סָאד ןערעוו טיור טכַאמעג ךימ ןעבָאה
 -יורג ַא ןיא גידנעמוקניירַא .ןרעדָא עניימ ןיא טולב יד טכָאקעגפיוא
 ,סעיירעלַאנ ןעוועג ןענייז סע ןעכלעוו םורַא ,ףיוה ןעטרעטסַאלפענ ןעס

 -ָאק ,םרעטלע עֶלַא ןופ ןעווַאלקש טימ טליִפעגנָא ןעוועג ןענייז עכלעוו

 ַא ןופ ןעקַאנק םעד טרעהעג ךיא בָאה ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,ןעריל
 -ָאטסיּפ ַא ןופ סָאש רעד יו ןעגנולקעג טָאה ץימסש רעדעי ןוא ,שטייב

 ,דליב ַא ןעהעזרעד בָאה ןוא ּפָאק ןיימ טהערדעגמוא בָאה ךיא .טעל

 טָאה ןוא רענייב עניימ ןיא זיב טלהיקרעפ טושּפ ךיס טָאה רעכלעוו
 יד יו ?היפענ םעד ןעבעגעג ןעבעל ןיימ ןיא לָאמ ןעטשרע םעד רימ

 ןעטרָאד .ןערָאװעג ףייטש ןענייז ּפָאק ןיא רָאָאה ןיימ ןופ ןעלצרָאװ:
 ,טערב ַא ףיוא דרע רעד וצ םינּפ ן'טימ לעריימ עצרַאװש ַא ןעגעלענ זיא

 ערייב ערהיא ןוא קע ןייא וצ ןעדנובעגוצ רעגניפ עבָארג עדייב ערהיא
 סַאּפ א דנערהעוו ,קע ןרעדנַא םעד וצ ןעדנובעגנעמאזוצ טסעפ סיפ
 -עגוצ טסעפ ןוא ןעקור ןעלָאמש רהיא םורַא ןעמונעגמורַא ןעווענ זיא
 -ענ .טעקַאנ ץנַאג ןעוועג יז זיא סַאּפ ן'רעטנוא .טערב םורַא ןעדנוב
 ןענַאטשעג זיא רהיא רעביא רעכעה סופ סקעז ןוא טייז רהיא ןעב

 טפארק רעלופ טימ ןעסימשעג טָאה ןוא שטייב רעגנַאל ַא טימ רעגענ ַא
 ןעסירעגּפָארַא טָאה ץימש רערעי .טיײקכילטקניּפ רעגיסעמלעגער ןוא
 זיא רערָא שטייב ןָא טּפעלקעגנָא ךיז טָאה עכלעוו ,טיוה קיטש ַא
 -עגכָאנ זיא טולב יד ,דרע רעד ףיוא ךיז גידנעשטרָאק ןעלאפענּפָארַא
 טָאה ןוא ןעגיוצעגפיונוצ ךיז טָאה סינעפעשעב עמירָא יד .ןעמוק
 טנייצעג טייצ רעבלעזרעד ןיא טָאה רעכלעוו לוק ַא טימ ןעירשעג

 רהיא וצ ןעירשעג טָאה יז ; םירוסי עכילקערש ןוא טיוט ן'ראפ קערש
 טניוש ,הֶא, : ּפָאק רהיא ייב ןענַאטשעג ןיא רעכלעוו ,רעטסַאמ

 ןענייז ּפעלק יד רעבָא "! המשנ ןיימ סיוא טינ טיינש ! ןעבעל ןיימ
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 ץַאלּפ רעייז ואוו ייז טזייוו ןעמ ןוא טקירדרעטנוא זיא עסַאלק ענירדיג
 טעוו ןוא ,סעקרעחטיינ עגיליב ּךָאנ םורַא לָאט עלַא ךיז טנָאי יז .זיא
 ,ױרּפ ַא ןענופעגסיוא טָאה יז סָאד ,דייהרעליטש ןעלהעצרעד ךייא
 טּפעטש יז ; טנעכייצעגסיוא רעדטעה ענעטנעווייל טכַאמ עכלעוו
 גיסיירד יד רַאפ סעלַא ,לעברַא יד ןוא סרענלָאק יד םורַא לָאמ ייווצ
 .רַאלָאד ַא ראפרעד ןעמהענ סעקרעהטיינ ערעדנַא רנערהעוו ,טנעס

 .דניירפ ןייק טינ טָאה ןוא םערָא זיא יז ?ייוו סע טוהט יז זַא ,טגָאז יז
 -יינ רעד טלָאז רהיא ןוא גיטכיזרָאפ ןייז טלָאז רהיא זַא ,טגָאז יז

 -רעביא ךָאנ ןעק יז ןעד ,זיא.זיירּפ רעד יוװ ןעסיוו ןעזָאל טינ עקרעהט
 סעקרעטהייג עזעיד --- ,זיירּפ רהיא ןערעכעה טעוו ןוא ןערעוו טרהיפעג
 טָאהעג טלָאװ רעלק טנייס ירעמ ןעוו .גיטכיזטסבלעז רהעז ןענייז
 תורצ ערהיא וצ טלָאװ טַאַאטש ןעיירפ ַא ןיא ןעבעל וצ קילגנוא םעד

 ןעכוז קעװַא לָאמ עלַא טהעג ןיכעק רהיא .ןעוועג טינ ףוס ןייק רָאג

 ןייק טָאה לעריימ-רעמטיצ רהיא .הריד ערעסעב ַא ןוא תוריכש ערעסעב
 ךיוא טהעג ןוא רלעג עבלַאה רַאפ עקרעהטיינ ַא ןייז וצ טינ קשח

 ןערענָאיצולָאװער ַא ןיא לָאמ עלַא זיא טעניבַאק-ןעכיק ס'ירעמ .קעװַא

 -עיד זַא ,טסנרע ןעלופ טיט טפָא רהעז טרהעלקרע יז ןוא ,דנַאטשוצ
 יז זַא ,רהיא טגָאז ןַאמ רהיא ןעוו .ןעבעל םעד רהיא ןעהעגרעד רענ
 רע זיא ,רענעיד ירד ןעלדנַאהעב וצ רעסעכ לעסיב ַא ןעריבורּפ לָאז
 יז ןוא טינ יז טבעיל רע ; ןעלהיפעג ןהֶא שנעמ רעגיצרַאה-טרַאה ַא
 .ט'רוטּפ'ענּפָא םהיא יז טָאה יוזא ןוא ,טסואוועג לָאמ עלַא סע טָאה

 זעועג סָאד ואוו עמעטסיס ַא רעטנוא טמוק ירעמ ןעוו רעבָא
 יַעְכ יז ןוא ,רענַאהטרעטנוא ערהיא רעביא טכַאט עלופ יד רהיא טיג
 ןעק ןוא ,טסולעג ץרַאה רהיא יװ ןעילימַאפ ערעייז ןופ ןעדיישוצ ייז
 ןעבָאה ןַאד ,טרַא ןעטסכילקערש ן'םיוא ןעגינייּפ ןוא ןעפָארטש ייז
 .רעטקַארַאכ ןעלופ ס'רעלק טנייס ירעמ רימ

 ץעזעג סָאד רעבָא ,עבלעזיד לארעביא זיא רוטַאנ עכילשנעמ יד

 ןעטייקטאויורג עכלעזַא זַא ,טייקכילגעמ יד סיוועג טינ הטוַאס יד ןיא
 .ןעריסַאּפ ןעלָאז

 :סעדנעגלָאפ וָאה רָאטקָאד טביירש ןעטײקמַאזיורג עזעיד ןענעוו

 ,ניציננוא טינ סנעילרָאדינ ןיא געט ןהעצ טכארברעפ בָאה ךיא
 -יּפסָאה יד ,ןעלוש יד ,ןעטלַאטשנא עכילטנעפע יד גידנערינימַאזקע

 ןופ עמהַאנסױא רעד טימ .רעטייוו ָאז ןוא ןעסינגנעפעג ירד ,סלָאט
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 ןייז ןיא ןרעטש טינ ווַאלקש ןייז לָאז רע זַא ,רערורב ןייז טגָאזענ
 רע זַא ,טרעפטנעעג ףיורעד םהיא טָאה רערורב ןייז .טייקמורּפ
 רעשורפ ןייז יוװ יױוזַא ,ןָאהטעג סע טלָאװ רע ןעוו רַאנ ַא ןעוועג טלָאװ

 .ןַאמ רעכילרהע ַאזַא זיא רענעיד

 .רעלק טנייס ירעמ

 זיא רעכלעוו ןעיורפ סָאלק ַא ןופ ּפיט רעד זיא רעלק טנייס ירעמ
 ןעסינטלעהרעּפ יד ןיא טינ ןוא ?הֶאצ רעד ןיא טינ רַאברעדנָאז טינ

 ןיא רעדָא דנַאלננע ןיא ןעניפעגנ יז ןעק ןעמ .טפַאשלעזעג רעד ןופ

 ירעמ עלעיפ ריִמ ןעבָאה ןעטַאַאטש עיירפ דרָאנ יד ןיא .אקירעמַא

 .טלעקיווטנע ?ופ רענינעוו רעדָא רהעמ ,,ס'רעלק טנייס

 טימ תורצ ףיוא לָאמ עלַא יז זיא ,דרָאנ ןיא יז טניפעג ןעמ ןעוו

 .ךַאז עגיטכיר א טינ לָאמנייק ןעוהט רענעיד ערהיא .רענעיד ערהיא

 ןעמָאקלָאפ םינ לָאמנייק ייז ןענייז רהיא ייב ,ןענָאז וצ רַאברעדנָאז !

 -יא ץנַאנ זיא יז .עדנַאש עסיורג ַא זיא סע זַא ,טקנעד יז ןוא טוג

 יד ןוא לַארָאמ עצנַאג יד ןענָאה יז זומ ךיק רעד ןיא זַא ,טגייצרעב

 -עק רהיא ןעוו ןוא ;תוריכש עכילנהעוועג יו רענינעוו רַאפ דנעגוט

 תוריכש ערעסעב ןעבָאה ןעק יז זַא ,טניפעג יז לייוו ,יז טזָאלרעפ ןיכ

 -רנעש ַא ןיא סָאד זַא יז טקנעד ,ןרעדנַאנַא ייב טײברַא רענינעוו ןוא :

 טינ ןעפראד רענעיד זַא ,גנוניימ רעד ןופ ןיא יז .גנולדנַאה עכיל

 טימ ןערעירפוצ ןייז ןעפראד ייז ; סערעטניא םענעגייא ןייק ןעבָאה

 טימ ןוא תוריכש גינייו טימ ןוא ,זיוה ןיא רעמיצ ןעטסגרע םעד

 ןוא -- ,סערעסעב סעּפע ןעכוז וצ ןעקוק טינ ןוא ,ןעסע ןעכלעוו יבא

 ןעּפַאכוצניײרַא בעיל טָאה יז .ןעלעפענ וצ רהיא רָאנ םוא סעלַא סָאד
 -לעוו ,ןעגעוו ערעזנוא טינ ךָאנ ןענעק עכלעוו ,רענעיד רעדנעלסיוא

 עכלעוו ןוא טלהָאצעג נינעוו ראפ ןעטיײברַא וצ טנהעוועג ןענייז עכ

 -ָאלק טפָא יז טרעה ןעמ רעבָא .טייקגיניילק ַא טימ ןעדעירפוצ ןענייז

 ןעגנַאלרעפ ןוא טרהיפעגרעביא דלַאב ןערעוו רענעיד עיינ יד זַא ,ןעג

 ,טפָא טשניוו ירעמ .ךילקערש זיא סָאד ןוא --- ,ערעדנא יד יוװ סעלַא

 יד ואוו ,ץעגרע ןעבעל רעדָא ,ןירעטלַאה-ןעוַאלקש ַא ןייז לאז יז זַא
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 .םָשּפ לעקנָא

 -ענּפָא ?עיפ ךיוא ןעמ טָאה םָאט ?עקנָא ןופ רעטקַארַאכ םעד
 ןעמוקעב ןירעביירש יד טָאה ךָאד ,ןעפילגעמנוא ןייא סלַא ןעטירטש
 ערעטקַאראכ ערהיא עלַא ןופ יו םעד ןענעוו ןעגנוניטעטשעב רהעמ
 -עביירש יד ,ךוב ןעסיורנ ַא טכַאמעג טלָאװ עלַא ןעמהענ וצ .ךוב ןיא

 .ייז ןופ םענייא ןעביילקסיוא רָאנ ָאזלַא טעוװ ןיר

 ןיא דניירפ ַא ייב טיזיוו ַא ףיוא ןעוועג זיא ןירעביירש יד ןעוו

 ןעגעוו טדערעג ןעטרָאד טָאה ןעמ ןוא ,ןיעמ ןיא ,טרָאטש עניילס 8
 טלהעצרעד עילימאפ רעד ןופ ררעה רעד טָאה ,דנַאטשנעגעג ןעזעיד

 ַא ףיוא ןעוועג קירוצ רהָאי עכילטע טימ זיא רע ןעו : סעדנענלָאפ

 ןענופעג םהיא ייב רע טָאה ,סנעילרָאדינ ןיא רערורב ןייז ייב טיזיוו

 -קַארַאכ ןעכילרהע ןוא ןעגיטכירפיוא ,ןעגידריווקרעמ אזַא ןופ רעגענ ַא
 סעּלַא טיורטרעפ ךילבעטשכוב םהיא טָאה רערורב ןייז סָאד ,רעט
 -להעצעג ןייק טינ ןעמונעגסױרַא טפָא טָאה רע .טַאהעג טָאה רע סָאװ
 -נייא ןעהעג לָאז רע ,טגנַאלרעד םהיא טָאה ןֹוא דלעג-רעיּפַאּפ עט

 ןעגנערב םהיא לָאז רע ןוא זיוה ן'ראפ ניהטענ זיא סע סָאװ ןעפיוק
 ןוא םעד ןעגעוו חוכיו ַא טַאהעג רערורב ןייז טימ טָאה רע .בָאגסיױא
 -עי רעבָא ; טײקשירַאנ ןייז ףיוא טכַאמעג םאזקרעמפיוא םהיא טָאה
 ןיא טגייצרעביא לעיפ ױזַא זיא רע זַא ,טרעפטנעענ םהיא טָאה רעג

 .סעלַא ןעיורט םהיא ןעק רע סָאד טייקכילרהע ןייז
 -עב טָאה רע .ױזַא ןעוועג זיא רענעיד םעד ןופ עטכישעג יד

 -עגלא ןייא טַאהעג טָאה רעכלעוו ,רָאסיטלַאב ןיא ןַאמ ַא וצ טגנַאל

 -רעפ ייז טָאה ןוא ןעווַאלקש עזעיגילער ןעגעג ?ייהטרוארָאפ םעניימ

 רעזעיד יו ױזַא ןוא ,?עביב יד ןעזעל וצ רעדָא םורפ ןייז וצ ןעטָאב
 -עג טָאה ןוא טגלָאפעג טינ םהיא טָאה ,לעינאד ןעמָאנ ן'טימ ,וװַאלקש ;

 סלַא םהיא רע טָאה ,דייהרעליטש ןעטכילפ עזעיגילער ענייז ןָאהט
 םהיא טָאה ןוא רעדניק ןוא יורֿפ ןייז ןופ טעדיישעג גנופָארטשעב
 .טנעילרָאדרינ ךָאנ טפיוקרעפ

 -עג עזעיד ןירעביירש רעד טלהעצרעד טָאה רעכלעוו ,ררעה רעד
 ,םורפ טינ זיא טסבלעז רע ?הָאוובֶא סָאד ,טגָאזעג טָאה ,עטכיש

 רע טָאה ראפרעד ,םורפ זיא סָאװ םענעי ןרעטש וצ טנייפ רע טָאה
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 ףילרהע יז טעװ ןעמ ביוא ,ץעזעג ן'כָאנ גונעג ייז ןענייז סיוועג
 רמַאעב ַא טימ טכַאנ ייב ךייא וצ ןעמוק ןעלעוו ייז רעבָא ,ןערעהסיוא
 -ביר ן'ראפ ןעגנערב יז ןעלעוו ייז ; להעפעב סטפַאהרעפ ַא ןוא ןעט
 טכַאמ סָאװ ןַאמ ַא זיא רע .ערעייז זיא יז זַא ,ןרעווש ןוא .ד רעט
 טעוװ סָאד ןוא ,ןעבעגסױרַא יז טעוװ רע ןוא ,ןעטפעשעג עכלעזַא עלַא
 | ".ףוס רעד ןייז

 טָאה רע ןוא ,ןָאהט ןעק ןעמ סָאװ טגערפעג ןאד טָאה וָאטס .רמ

 יר זיב ץַאלּפ ַא ןיא ןערהיפקעווַא יז לָאז רע זַא ,הצע יד ןעמוקעב
 ס'ןירעסאפרעפ רעד טָאה ףיורעד .רעבירַא ןייז טעװ גנוכוזרעטנוא
 -בישעג עבלעז יד ןָאהטעג וָאטס רָאסעּפָארּפ ן'טימ ןעמַאזוצ רעדורב ַא

 -הָאפעג ןענייז ייז .ן'ַאזילע טיט ןָאהטעג טָאה רָאטַאנעס רעד יו עט !
 -ענ ַא רעבירַא ןענייז ,געוו ןעמַאזנייא ןייא רעביא ?יימ ןהעצ ןער

 וצ טכַאנ ייב ןעמוקעג ןענייז ןוא לעכייט ַא רעביא געוו ןעכילרהיפ
 רעכלעוו ,רעקָאטנעק ןעגיצרַאה-?עדע ןייא ,טדנַאז ןַאװ ןופ זיוה רעד
 וצ וצ סע טביירש ןירעביירש יד יוװ ךַאז עטוג עבלעזעיד ןָאהטעג טָאה
 .ן'ּפמָארט ןַאװ

 -ייא רעכילרהע רעד זיא ,ריהט ןיא ןעּפַאלק עגינייא ךָאנ
 טכיל ַא טימ ריהט ןופ לעווש רעד ףיוא ןענעישרע זיוה ןופ רעמיהטנעג
 .ןעבעירשעג טָאה ןירעסאפרעפ יד יו טקנוּפ ,דנַאה ןיא

 -רַאװש עמירָא ןייא ןעטער טעװ רעכלעוו ,ןַאמ רעד רהיא טייז,

 .עגארפ יד ןעוועג זיא "? סרעּפַאכ ןופ לעדיימ עצ

 ואוו , .רעפטנע רעלענש רעד ןעוועג זיא ,"ױזַא סעּפע ןיימ ךיא
 "? יז זיא

 ."יז זיא ָאד טָא;
 "? ןעטוקעג רהיא טייז ױזַא יו רעבָא,

 ".לעבייט םעד רעבירַא ןיב ךיא,
 טלָאװ ןיילַא ךיא , ,ןעפורעגסיוא רע טָאה "! רהיא טדער סָאװ,

 ףניפ ןוא יורפ ןייז טימ ןַאמ ַא .טכַאנייב ןָאהט וצ טגַאװעג טינ סע
 ".לעכייט םעד ןיא ןערָאװעג ןעקנורטרעד גנַאל טינ ָאד ןענייז רערניק

 יד זַא ,ןעסיוו וצ טנַאסערעטניא ןייז סע טעוו רעזעל ן'ראפ
 -ַאלקש ןיא קירוצ ןערָאװעג ןעמונעגוצ טינ לָאמנייק זיא לעדיימ עמירָא
 -קעּפסער ַא רהעז זיא ןוא יטעניסניס ןיא טארייהעג טָאה יז .יירעוו
 ,רעדניק עלעיפ ןופ רעטומ ַא זיא ןוא יורפ עלבַאט
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 .לעריימ רעד ןופ סייוו ןירעסַאפרעפ יד סָאװ סעלַא זיא סָאד
 ןייא ן'פםיוא רעבירַא זיא אזילע יו לֵַאפ םעד ףיוא גוצעב ןיא

 -עג זיא ךַאז ַאזַא ןופ טייקכילגעמ יד יו ױזַא --- ָאייהַא ךייט ן'רעביא

 .ךיילנרעפ ןיא לַאפ ןעדנעגלָאפ ןירעביירש יד טינ -- ןעטירטשעב ןעוו

 קרָאױנ ןיא ןעוועג זיא ןירעסַאפרעפ יד ןעוו רהָאי-הירפ ןעטצעל
 -עג טָאה ןוא רהיא וצ ןעמוקעג רעכילטסייג רענַאירעטיבסערּפ ַא זיא
 יורפ ַא זַא טקַאפ םעד ּפָא ייז ןעטיירטש העטשרעפ ךיא יו, : טגָאז
 ךיא ןעד ,םעד ןעגעוו סעלַא סייוו ךיא רעבָא .ךייט םעד רעביוֵא זיא
 יז טָאה סָאװ ,ןַאמ ןעבלעזמעד ןופ עטכישעג יד ןערהַאּפרע בָאה
 יז ןעד ,תמא זיא סע זַא ,סייוו ךיא .גערב ן'פיוא ןעפלָאהענפיורא
 "יַארַאנַאק ןיא טצעי זיא

 סקרַאמ ,יעלַאה ןופ גנוביירשעב יד ןעטירטשענּפָא ךיוא טָאה ןעמ

 רניק רהיא ןוא אזילע ןעגעג טעװענַאלּפעג ןעבָאה ייז יו ,רעקַאל ןוא
 -סנערעירפ עסיוועג ןעגעוו סיוא טקירד סקרַאמ גנוניימ עכלעוו ןוא

 .ָאייהְא טַאַאטש ןיא רעטכיר
 ַא ,טסנעיד ַא סלַא ןעמוקעב ןירעסאּפרעפ יד טָאה 1839 ןיא

 יד ןופ רענייא ייב ןיוװַאלקש ַא ןעוועג זיא יז .יקָאטנעק ןופ לעדיימ
 -עגפיוא זיא יז רעכלעוו ייב ,ןעילימאפ עטסלַאטורב ןוא עטסנירדיג

 -נעגערפכָאנ .,רנַאטשוצ ןעשירַאברַאב בלַאה ַא ןיא ןערָאװעג ןעסקַאװ
 ,ןערָאװעג ןענופעגסיוא זיא עטכישעג-סנעבעל רהיא ןענעוו ךיז גיד

 ךאנ יירפ ןעוועג גיסעמצעזעג יז זיא ,ָאייהָא ןופ ץעזעג םעד ְּךָאנ סָאד
 טַאַאטש ןעזעיד ןיא ןערָאװעג טכארבעג ןיא יז סָאד ,טקַאפ םעד
 רהיא ןופ גנוגיליוונייא רעד טיס טייצ עסיוועג ַא ףיוא ןעזָאלעג ןוא
 ןוא ןערָאװעג טכַאמעגּפָא ךילצעזעגנ ןענייז ןעטקַאפ עזעיד .סעסימ

 זַא ,ןערָאװעג ןעמונעגנָא זיא ףיורעד ןוא ,טכירעג ןופ טגיטעטשעב
 ףעדכָאנ .רעבירַא ןעוועג ןענייז ןעגנונלָאפרעפ ןופ ןערהאפעג עלַא
 רָאסעּפָארּפ טָאה ,עילימאפ רעד ןיא טַאנָאמ עכילטע ןעוועג זיא יז יו
 "יימ רעד סָאד ,רעצעלּפ ענערעישרעפ ןופ ןעטכירכַאנ ןעמוקעב וָאטס
 *עזרָאפ טינ ךיז טעװ ןעמ ביוא ןוא ,יז טכוז רעטסַאמ רעגנוי ס'לעד

 רָאסעּפָארּפ .יירעווַאלקש ןיא קירוצ ןעמהענוצ יז ןעמ טעװ ןעה

 טגיטעטשעב טָאה רעכלעו ,רעטכיר םוצ ןעגנַאגעג ןיא וָאטס
 ייז בא ,טגערפעג םהיא טָאה ןוא ןערעיּפַאּפ ס'לערייט יד

 : ןעועג ןיא רעפטנע רעד .לעריימ יד ןעציש וצ גוגעג טינ ןענייז
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 טנשקעב זיא ןוא טלַא רהָאי גיצנַאװצ ןוא ףניפ ןיא ילליב .יעּפמַארּמ

 ךיז סעוו רע .ןערהָאי עלעיפ רַאפ ףיש ןיימ ףיוא רעטײברַא ןייא סלָא

 סואלָאד גיצפופ טעוו לָאפ ןעזעיד ןיא ,ןערהעוו ךילניישרהַאו טסכעה
 ".ּפ ַא ק ןייז רַאפ ןערעוו ןעבעגעג

 .ַאזילע

 ןיא אזילע זַא ,ךוב רהיא ןיא טעטּפױהעב טָאה ןירעסַאפרעפ יד
 -לָאפ טימ ןעזייוועב יז טעוו סָאד .ןעבעל ןופ ןעמונעג טערטרָאּפ ַא

 -- : סעדנעג
 "וצ ןערהָאי עלעיפ טימ טזיירעג טָאה ןירעסַאפרעפ יד דנערהעוו

 -דעטש רעניילק ַא ןיא עכריק ַא ןיא ןעוועג יז זיא ,יקָאטנעק ןיא קיר
 ענהעש-רעדנואוו א טקרעמעב יז טָאה קנַאב ערעדנוזעב ַא ףיוא .לעט
 טכיזפיוא יד ןעבָאה וצ טניישענ טָאה עכלעוו ,לעדײמ-עקטַאלומ
 ךיז טָאה ןָאזרעּפ ס'אזילע ןופ גנוביירשעב יד .רעדניק רֶאָאּפ ַא ףיוא
 ןעמוקעג זיא ןירעסַאפרעפ יד ןעוו .רהיא ראפ טסַאּפעג טונ רהעז
 לעדיימ רעד ןעגעוו טגערפעגכָאנ ךיז יז טָאה ,עכריק רעד ןופ קירוצ
 גידריווסנעבעיל ןוא טונ ױזַא ןעוועג זיא יז זַא ןערהאפרע טָאה יז ןוא
 וצ ט ר ע ה ע ג טָאה יז זַא ,ךילדנע ןוא ,ןהעש ןעוועג זיא יז יוװ

 ַא ןעוועג זיא לעדיימ עזעיד זַא ,קנאדעג רעד .םענױזַא ןוא םענױזַא
 ?היפענ ןעפעיט ַא טימ ןוא ץרַאה רהיא טרעווילנרעפ טָאה ןיוװַאלקש
 .ףילדניירפ יז ןעלדנַאהעב ייז זַא ,ףָאה ךיא ,הֶא : טנָאזעג יז טָאה

 ןייא יו יז ןעטלַאה ייז ; רעפטנע רעד ןעוועג זיא ,סיוועג ,הֶא,
 ".דניק ענעגייא

 טָאה ,ןעפיוקרעפ טינ לָאמנייק יז ןעלעוו ייז זַא ,הָאה ךיא
 : .טגָאזעג עינַאּפמָאק רעד ןופ ענייא

 קירוצ גנַאל טינ .ןָאהט טינ לָאמנייק סָאד ייז ןעלעוו סיוועג,
 -ָאר דנעזיוט רעטסַאמ רהיא ןעטָאבעגנָא הטואס רעד ןופ ררעה ַצ טָאה
 סלַא זַא ,טרעפטנעעג םהיא טָאה רעזעיד רעבָא ; רהיא רַאפ רַאל

 רע טעוװ עסערטעמ סלא ןוא ,םחיא ראפ טוג וצ ןעוועג יז זיא יורפ א
 ".ןעגעירק טינ סיוועג יז
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 ןענייז עכלעוו ,שזילע יורפ ןייז + ,ןעטייקכילניײשרהַאװ עֶלַא ןיא ,ךיז
 טצעי טנהָאװ סָאװ ,ןָאסמָאהט קינװָאקלָאּפ ןופ ןערָאװעג ןעמַָאלטנע
 -נַאלּפ ןייז וצ ןערהָאפעג זיא רע ןעוו טייצ רעד ןיא ,ַאמַאבַאלַא ןיא
 .עיצַאט

 ".סערָאהר .ה טנַארוד

 ןיא יַאמ ןעט28 ןעד ,"ףַארגעלעט (ַאישזדרָאשזד) ןָאקעמ , ןיא
 : סעדנעגלָאפ ןעוועג

 ןעזָאלרעפ םָאסנַאר רעגענ רעד ךימ טָאה ץרעמ ןעט1 םעד םורַא

 ראלָאד גיצנַאװצ ןופ גנונהָאלעב ַא ןעבעג לעוװ ךיא .עכַאזרוא םוש ןהֶא

 ,גידע בע? רעד ַא טיו ט ןערעװ טּפַאכעג טעוװ רע ביוא

 ראלָאד ףניפ טעוו ךיז ןערהעוו ןיא ןערעוו טעטיוטעג טעוו רע ביוא ןוא

 .ןערעוו טגיילענוצ
 ,ןָאסנהַאשזד טנַאיירב

 " .אישזדרָאשזד .מָאק דרָאֿפוַארק

 יַאי ןעטפ ןופ ,"רָאטַאטקעּפס (.ק .נ) ןרעבוינ; גנוטייצ רעד ןיא

 -- : גנוכַאמטנַאקעב ערנעגלָאפ ןעזעל רהיא טנעק ,1828 רַאונ

 ןעמָאנ ן'טימ רעגענ ַא ןעטנעכייצרעטנוא םעד ןופ ןעפָאלטנע
 ן'רַאפ ןערעוו ןעבעגעג טעװ גנונהָאלעב סרַאלָאד גיצפופ .ןָאסּפמעס
 -גנעפעג ןיא ןעסילשנייא ןייז רַאפ רעדָא ,רימ וצ םהיא ןעגנערב
 ךיז רע טעוװ רעמָאט ןוא ; ןעמהענ ןענעק םהיא לָאז ךיא זַא ,סינ
 רעּפַאכ םעד ךיא לע ,ןעטסערַא ןעזָאל טינ ךיז טעװ ןוא ןערהעוו
 -א לש ט י ו ט םהיא לָאז רע ןעוו ןעדָאש ראפ ןעגָאלקרעּפ טינ
 העב

 ,יִאֹפ קָאנע
 ".ק .נ .ּפמָאק סענַאשזד

 -עפ ןעט90 ןעד ןופ "רעירוק (.ק .ס) ןָאטסעלרַאשט , םעד ןיא
 --- .גנוכַאמטנַאקעב עדנעגלָאפ ןעמ טזעל 1828 רַאורב

 -רעטנוא םעד ןופ ןעפָאלטנע .גנונהָאלעב ראלָאד טרעדנוה יירד,
 ןיוא ?ליב סרעגענ ייווצ ןענייז רעכמעטּפעס ןעטצעל ןיא רעביירש
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 מהיא ןופ טזומעג ךיז טָאה יז סָאד ,סופ ן'טימ סקירב ןוא פעלס
 רהיא גידנעשימ ,יירעדרעמ ןייז ןופ ןעצישעב וצ ךיז םוא ,ןערַאשּפָא
 -ָארבוצ ַא ןופ ןענָאלק םעד טימ ןעצרעמש עכילרעּפרעק ןופ ןעצכערק
 .ץרַאה רענעכ

 ,ןעטקַאפ ע'תמא ןענייז ןעבעגעגנָא זיא ןעביוא ָאד סָאװ סָאד

 .רַאבטיירטשעבנוא ןענייז ןוא טריסַאּפ ןעבָאה עכלעוו
 טמוק סע יװ "גנוכַאמטנַאקעב, ַאזַא זַא ,טלעפייווצעג טָאה ןעמ

 טיט  טגָאזעג טהעטש סע ואוו ,ן'סיררעה שזדרָאשזד ןעגעוו רָאפ
 -קַאפ רימ ןעבָאה וצרעד .ןעריטסיזקע טנעקעג טָאה ,,גידעבעל רערָא
 ַאטס ןעבעילקעג דלעוו .ד רָאדָאעהט .רמ טָאה 1829 רהָאי ןיא .ןעט

 טָאה רע ואוו טלעמַאזעג ייז טָאה רע .יירעווַאלקש ןעגעוו סקיטסיט

 יד ןָא טיג ןוא ךוב ַא טכַאמעג ןופרעד רע טָאה רעטעּפש .טנעקעג רָאנ
 .ןעמונעג ךַָאז עדעי טָאה רע ןענַאװ ןופ ןעלעווק

 ןעט18 ןופ "רעזײטרעװדַא (ַאניײלָארַאק דרָאנ) ןָאטננימליװ , יד
 : גנוכַאמטנַאקעב עדנעגלָאפ טקורד 1838 ילוי

 רעכלעו ,םענעי וצ ןערעוו ןעבעגעג טעוו ראלָאד טרעדנוה,
 ןעמָאנ ן'טימ רעגענ ַא סינגנעפעג ןיא ןערַאּפשניײא ןוא ןעּפַאכ טעוװו
 טעוװ סע רעוו ,,ןערעוו ןעבעגעג טעוװ גנונהָאלעב עבלעז יד .,דערפלַא

 טָאה רע .ט ע ט יו ט עג זי א ר ע זַא ,ןעזייוועב ןענעק
 םהיא ןיא סָאװ ,דנעה ענייז ףיוא סנעכייצ ערערהעמ רעדָא םענייא
 .ןעסָאשעג םהיא ףיוא טָאה ןעמ סָאװ םעד ןופ ןעמוקענ

 .ווָאלסנָא ןופ רעגריב יד

 ".1883 יַאמ 16 ןעד  .מָאק ווָאלסנָא דנַאלשטיר

 רעטשרעביא רעד רעטנוא ךיילג ןוא םולָאק ןעבלעזמער ןיא

 -- : ערעדנַאנַא טמוק גנוכַאמטנַאקעב

 ןוא ףניפ ןופ גנונהָאלעב ַא .דרַאשטיר רעגענ ןיימ ,ןעפָאלטנע
 ט י ו ט ןעּפַאכ ןייז רַאפ ןערעו ןעבעגעג טעוװ רַאלָאד גיצנַאװצ
 ןעמונעגנָא ןעלעוו עזייוועב ערעכיז רָאנ .גי ד ע ב על? וע דָא
 טיִמ טָאה רע ,ןערָאװעג טכָאמעג ט י'| ט  ןיא רע בוא ,ןערעוו
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 -ציא זיא --- קורדנייא רעניבייא רעפעיט רהיא -- ,טכַאנ רעזעיד ןופ
 .ןעטכענ ןעוועג טלָאװ סע יו גידעבעל ױזַא ןעקנַאדעג ןיימ רַאפ רעט
 ס'.ב סעסימ ןיא ןערָאװעג טצעזעגניירַא ךיא ןיב הירפ ןעגרָאמ ףיוא
 -נֶא ךיז ןעבָאה תורצ עניימ ןוא רעדניק ערהיא טימ ןעמַאזוצ ןעגָאװ
 * .ןעננַאפעג

 שודרָאשזד סָאװ גנוביירשעב יד ןעזעלרעביא רעועל רעד לָאז

 רעדניק ערהיא ןוא רעטומ ןייז ןופ ףיוקרעפ םעד ןענעוו טיג סיררעה
 ,ןָאסנעה הַאיסָאשזד ןעכילטסייג םעד ןופ גנוביירשעב יד ןעזעל ןאד ןוא -

 .ַארַאנַאק ןיא ,ןואד ןיא ןָאיסיס רעד ןופ רָאטסַאּפ ןעגיטצעי םעד
 ןעווַאלקש יד ןענייז ,רע טנָאז ,רעטסַאט ןייז ןופ טיוט םעד ךָאנ

 סע רעוו  ,ןָאיצקוַא ןיא ןערָאװעג ןעבעגעגקעווַא עיצַאטנַאלּפ רעד ןופ

 .ןעטָאב רהעמ טעוו
 ןערָאװעג טפיוקרעפ ןענייז רעטסעווש ןוא רעדירב עניימ א

 ןעטלַאהעג טָאה עכלעוו ,רעטומ ןיימ דנערהעוו ,םענייא ךָאנ רענייא
 -רוא יד ,ןעצרַאה םענעסירוצ ַא טימ ןעהעזענוצ סע טָאה ,דנַאה ןיימ

 רעבָא רימ זיא סע ,ןענַאטשרעפ גינעוו טשרעוצ ךיא בָאה ןופרעד עכַאז
 רעד יו ןעהעזעג בָאה ךיא ןעוו ,ןערָאװעג רהָאלק ךילקערש דלַאב
 טעדיישעג ריס ןופ ןַאד ןיא רעטומ ןיימ .ןעגנַאגעגנָא זיא ףיוקרעפ
 ןערָאװעג טפיוקעג זיא יז .ןערָאװעג טפיוקרעפ ךיוא זיא ןוא ןערָאװעג
 ןיא טנהָאװעג טָאה רעכלעוו ,.ר קַאַאזייא ןעמָאנ ן'טימ ןַאמ 8 ןופ

 -ענ ןעטָאבעגנָא ךיא ןיב ןַאד ןוא ,(דנעלירעמ) ,יטנוַאק ירמָאנטנָאמ
 'עג ןיא עכלעוו ,רעטומ ןייט .סרעפיוק עטלעטַאזרעפ יד וצ ןערָאװ

 ףיוא רעדניק ערהיא עלא ןופ גנודייש רעד ןופ טשיסוצ בלַאה ןעוו
 יד רנערהעוו ,םלוע םעד ךרוד םשטעווקעגכרוד ךיז טָאה גיבייא

 ץַאלּפ םעד וצ ןעגנַאגענוצ זיא ןוא ןעגנַאנעגנָא זיא רימ רַאפ גנונייטש
 ,סיפ יד וצ ןעלאפעג םהיא רַאפ זיא יז .ןענַאטשעג זיא .ר ואוו

 -רעוו טימ םינונחת ןעטעבעג םהיא ןוא עינק ענייז ןעמונעגמורַא טָאה
 ייוק לָאז ןעס זַא ,טעב יז ןעוו ,ןעבָאה רָאנ ןעק רעטומ ַא סָאװ רעט

 ןייא ןעזָאל סנעטסגינעוו לָאז ןעמ ןוא ןעטַאזוצ דניק רהיא טיס יז ןעפ

 רעזעיד סָאד ,ןעביולג סע ןעמ טעוו רערָא ןעמ ןעק .,רהיא טיס רניק

 גיחעמ ןייז לָאז ,ןעטעבעג טרַא אזא ףיוא טָאה ןעמ ןעכלעוו ,ןַאמ
 רעמָאי רהיא ןערעה ןעלעוו טינ ןוא רהיא ןופ ןערהעקּפָא ךיז רָאנ טינ
 עכילקערש עכלעזַא טימ רהיא ןופ ןעלקָאשּפָא ךיז ןרעדנָאז ,טעבעג
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 -עיד .רעפּפָא ןייא סלַא לעגניא םעד ןעבעגעגקעװַא רהיא עילימַאפ יד
 -ענ רעטעּפש זיא רע ןוא ןעבעירשעג טסבלעז סיאול טָאה לַאפרָאפ ןעז
 : --- : ןערָאװעג טקורד

 -רעפ לָאז רע זַָא ,ןערָאװעג ןעפורעגניירַא זיא לעגניא רערעי,
 ערהיא ראפ ןברק ַא ןעביילקסיוא ךיז לָאז יז םוא ,הפשכמ יד ןעהעגייב

 עגנַאל רַאפ לַאנ רהיא ןעסינ ןענעק לָאז יז ןעמעוו ףיוא ןוא ,תוחיצר
 ,לעבּפמעק .רמ .ןעוװעג ךיא ןיב גנוי רעכילקילגנוא רעזעיד ,ןערהָאי

 עילימַאפ א ןעדיישוצ טלָאװ סע ?ייוו ,טלָאװעג טינ טָאה עדייז ןיימ

 ןוא ןעגנונאזטנע עלַא רעבָא . . . ; ן'סעזָאמ ןעטָאבעגנָא טָאה ןוא

 -ליוו יד ךרוד טייז א ןָא ןערָאװעג טרהעקעגקעוװוַא ןענייז ןעג2רעדרָאפ
 יז טָאה ךיס .ב סעסימ ןופ ל?וק ןעגידעשטיווק ןוא טפַאשנעדייל עד
 טגַאי רעד ףיוא קעװוַא זיא לעבּפמעק .רמ .ןרעדנַא ןייק ןוא טלָאװעג
 ןערָאװעג זיא עמַאד עטלַא יד ןוא ,ןעקנַאדעג עזייב ןעביירטרעפ וצ

 ןענורעג טינ זיא טולב רהיא זַא ,רעכיז ןעוועג זיא יז ןעד ,ליטש
 ס'ןַאמ רהיא ןופ עכלעוו ןעוועג זיא סע ביוא ןוא ,ןרעדָא ענייט ןיא
 - סרעטלַאה-ןעװַאלקש .,דלוש רהיא ןעוועג טינ סע זיא ,רימ ןיא טולב

 עכלעוו ,ןעווַאלקש ןופ רעדניק ןעגענ עכַאר לָאמ עלַא ןעגָארט ןעיורפ
 וצ ןעוועג ןיב ךיא .רענעמ ערעייז ןופ טולב ןרעדָא ערעייז ןיא ןעבָאה
 רעבָא .ןָא טהעג סע סָאװ ןהעטשרעפ וצ --- רהֶאי ןעבעיז רָאנ -- גנוי
 -עג סע םסָאה ןוא ןענַאטשרעּפ סע טָאה רעטומ עבעיל עמירָא ןיימ

 ואוו ,זיוה-ןעררעה רעד ןופ ךיק יד ןעזָאלרעּפ טָאה יז ןעוו .טלהיפ
 ןיא םייהַא ןעמוקעג זיא יז ןוא ןיכעק סלַא טגיטפעשעב ןעוועג זיא יז
 -היא ןיא ןעוועג ןעטסגנַא ןופ ןערהערט ןענייז ,לעזייה עניילק רעזנוא

 .טכיזעג רהיא ןופ ךירטש ןעדעי ןיא תורצ ןופ דליב ַא ןוא ןעגיוא ער
 זיא טור רענרעזייא סעמעוו ,חצור ןעשרעבייוו םעד טנעקעג טָאה יז
 טימס .ןעפָאלשעג טינ יז טָאה טכַאנ עזעיד .רימ רעביא ןעגנַאהעגנ
 -רעפ יז טָאה ,טסורב רהיא וצ טקירדעגוצ טסעפ דניק ןעטסגניא םעד
 -ענוצ לָאמ עֶלַא זיא יז .רעמיצ ןיא גידנעהעגמורַא טכַאנ יד טכארב

 . ןוא רעדורב ןיימ טימ ןעפָאלשעג ןיב ךיא ואוו טעב ןיימ וצ ןעגנַאג
 -ע ג .רימ ףיוא ןעקוק ןוא קערוצ ןיימ ןעבייחפיוא לָאמ עלַא טנעלפ

 רעבָא ןעפָאלשענג זיא רעדורב רעד 4 טנָאזענ ךיא בָאה , ע פ ַא ?ש
 ןעטשרע םוצ זיא יז ןעוו רעטומ ןיימ ןעהעזעג בָאה ךיא .ךיא טינ
 ענעצס יד .ןעּפָאלש טנעקעג טינ בָאה ךיא ןוא רימ וצ ןעמוקענוצ לָאמ
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 ױזַא .ןירעסַאפרעפ רעד ןופ רעטנַאקעב ַא זיא קרַאלק סיאול .עטנַאק
 ןעמונעגפיוא רע ןזיא ,יײרעּפַאלקש ןופ ןעפָאלטנע זיא רע יװ דלַאב
 ןוא ,ןירעגעווש ס'ןירעסַאפרעּפ רעד ןופ עילימַאפ רעד ןיא ןערָאװעג
 דנערהעוו זיא גנורהיפפיוא ןייז .ןערָאװעג טערליבענ רע זיא ןעטרָאד
 -ער ןעכילנהעוועגנוא ןענואוועג טָאה רע סָאד ,אזא ןעוועג טייצ רעד
 ןעדייר טרעהעג טּפָא טָאה ןירעסַאפרעפ יד ןוא ,עבעיל ןוא טקעּפס
 ןעבָאה סָאװ יד עלַא ןופ גנוטכַא רעטסערג רעד טימ םהיא ןעגעוו
 גנַאל ױזַא טָאה רע עילימַאפ סעמעוו ןיא ,ררעה רעד .טנעקעג םהיא
 ךיא, : ןעבעירשעג ןירעסַאפרעפ רעד וצ גנַאל טינ טָאה ,טבעלענ
 ".רלָאנ תורצוא טיורטעג םהיא טלָאװ

 *עג עשיאעּפָארייא טימ ,ןַאמ רענהעש ַא ןוא ָאטַאלומ ַא זיא סיאול

 ןעטנעגילעטניא ַא טימ ןוא טלעזיירקעג גינעוו רָאָאה יד ,עגיצ-סטכיז

 .ןעהעזסיוא ןעמהענעגנא ןוא
 עכלעוו ,גנוריסַאּפ יד ןעכיילגרעפ וצ ןעטעבעג טרעוו רעזעל רעד

 ןופ ןעגנוריסַאּפ יד טימ ןירעסאפרעפ רעד ןעבעגעגרעביא טָאה רע
 : .סע'סיררעה שזדרָאשזד

 ןופ רעטכָאט יד ,עקטַאלומ ענהעש ַא ןעוועג זיא רעטומ ןייז
 ןעסייוו ןעיירפ ַא טימ טאארייהרעפ יז טָאה רעכלעוו ,רעטסַאמ רהיא
 יז סָאד ,גנוגנידעב רעטמיטשעב רעד טימ ,רעדנעלטָאקס ַא ,ןַאמ

 ןיא רע בוא  ,ךַאמּפָא רעזעיד .יירפ ןייז ןעלָאז רעדניק ערהיא ןוא

 -עג טינ לָאמנייק ןיא ,ןערָאװענ טכַאמעג גיטכירפיוא טּפיוהרעביא
 םעד ךָאנ ןענייז רעדניק ןיינ טימ רעטומ ןייז .ןערָאװעג ןעטלַאה

 .זיוה סרעטָאפ רהיא ןיא ןעווַאלקש סלַא ןעמוקעג ןַאמ רהיא ןופ טיוט
 רעד ןעוועג זיא עכלעוו ,עילימַאפ רעד ןופ רעטכָאט עטארייהרעפ ַא
 ,רעטקַארַאכ ןעדליוו רהיא ןענעוו דניזענזיוה ןעצנַאנ םעד ןופ קערש
 .עילימאפ רהיא ןופ ?עדיימ ַא ןעמונעגטימ טארייה רהיא ְּךָאנ טָאה

 דנַאטשוצ ַא וצ טכארבעג לעדיימ עניילק יד יז טָאה סינרעטַאמ ךרוד

 ןוא רעטָאפ רהיא וצ קירוצ ןעמוקעג יז זיא ןַאד .עקטַאידיא ןייא ןופ
 ןעבָאה ?יוװ יז ןוא טינרָאג וצ גיוט דניק סָאד זַא ,טרהעלקרע טָאה

 סע טָאה לַאוקיש סע'סיאול ןעמירָא םעד יו יוזַא ןוא ,ןרעדנַאנא

 ףיוא ןעניוא ערהיא טלעטשעגנָא יז טָאה ,טלָאװעג ױזַא אמתסמס

 : .םהיא
 טָאה ,ןרָאצ ןעדליוו רהיא ןופ ךורבסיוא םעד ןעדיימרעפ וצ
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 רעטלעדנַאהעב טכעלש ַא ָאד ןיא סע ביוא .טָאהט עגיטסעלסעטָאנ

 לייוו ,רעלדנעהדןעווַאלקש יד סיוועג סָאד ןענייז ,ןעשנעמ ןופ סָאלס
 ַא זיא סָאד ביוא ,יירעווַאלקש ןופ ןעדָאש ןייק ָאטינ זיא סע ביוא
 -ליוויצ ַא יו ױזַא ךאז עטפַאהנערהע ןייא ןוא טָאג ןופ ךַאז עטמיטשעב
 ןייק רָאנ סע זיא ןַאד -- ,ןעטלַאטשנַא עטוג ערעדנַא ןוא גנורעינער ענ

 -נוא ױזַא ןייז טינ לָאז רעלדנעה-ןעווַאלקש ַא סָאװ רַאפ ָאטינ עכַאזרוא

 .רחוס טרַא רעדנאנא יוװ גירלוש

 .יבלעש .סרמ

 ןירעביירש יד זומ רעטקַארַאכ ס'יבלעש סעסימ ףיוא גוצעב ןיא
 .רעטרעוו רֶאאַּפ ַא ןעגָאז

 -נוא םעד ףיוא גוצעב ןיא טגָאזעג רהיא וצ טָאה עמַאד עמורפ ַא
 .ווַאלקש ַא ןופ טכיררעט

 ,סייוו ךיא ; טכער זיא סע סָאװ ןענרעל וצ ייז ךיז םהעש ךיא,
 -לַאה וצ ייז טכערנוא זיא סע סָאד ,ךיא יוװ טוג ױזַא ןעסייוו ייז זַא
 ".ןעגיוא יד ןיא ןעקוק וצ ייז ךיז םהעש ּךיא ןוא יירעווַאלקש ןיא ןעט
 ןעגנַאגעגכרוד זיא עכלעוו ,עקטַאלוס א ףיוא רענניפ ן'טימ גידנעגייצ

 זיא יז ,--ב זיא טֶא ,טהעז .טצעזענטרָאפ יז טָאה ,רעמיצ םעד
 ךיוא זיא ןוא יורפ עסייוו עטסעב יד יו גיהעפ ןוא גידנעטשרעפ ױזַא
 זיא סע וא ,סייוו יז ןוא ,טייהיירפ רהיא ןעצונעב וצ גיהעפ ױזַא
 ךיא ןעק ךָאד ןוא ; סע ןעוהט רימ יו ױזַא ןעטלַאה וצ יז טכער טינ
 טיירפעג ךימ סע טלָאװ טסנָאז ,ךיא יו ןעקנעד ןַאמ ןיימ ןעכַאמ טינ
 .ןעיירפעב וצ ייז

 .םיררעה שזדרָאשזד

 ןיא לַאפ ַאזַא סָאד ,ןעבעל סיררעה שזדרָאשזד ףיוא גוצעב טימ
 ןעטקאפ עבילטע ןעגנערברָאפ ָאד רימ ןעלעוו ,עמהַאנסיוא ןייק טיג
 -עב עטוג ערעזנוא ןעשיווצ טנהָאוװעגייב ןיילַא ןעבָאה ריס עכלעוו
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 סעּפע טָאה רהיא ביוא ןוא ,ןעוועג זיא רע ואוו ,ןעטרָאד ָּךָאנ זיא

 .קעװַא ךייא ןופ ןיב ךיא טייז ,ןע'סיסנַארפ ןופ טרעהענ

 ,ךייא סירג ךיא

 ",יעללרַאק .ב ןעבור

 -ָאירטַאּפ עזעיד ןופ רעטקַארַאכ םעד רהָאלק טנייצ ףעירב רעזעיד
 דנַאה ןעגנַאגעג ןענייז דנַאל רעזנוא ןופ םילודג יד ןעמעוו טימ ,ןעט

 -ַאלקש ענעפָאלטנע יד ןעגעג ץעזעג םעד ןעטייברַאוצסיױא דנַאה ןיא

 .ןעוו

 -רנעה-ןעווַאלקש סָאלק ןייא טנעכייצעב ָאד טָאה ןירעביירש יד

 וצ זיב ,ייז ןופ ןעטייהנעדעישרעפ להָאצ עצנַאג ַא טבעיג סע .רעל

 -נַאה עסיורנ ןעטלַאה עכלעוו ,םירחוס ןעווַאלקש ענלונָא עסיורג יד

 ךילפעה ןענייז ןוא ןערעינַאמ ענייפ ןעבָאה עכלעוו ,רעזייה-סלעד
 ,הקדצ עסיורג לָאט ַא ןעוהט עכלעוו ; ןעגנומהענעב ערעייז ןיא

 ןוא ןעכערברעפ ןעסיורג א רַאפ יײרעװַאלקש ןעטכַארטעב עכלעוו

 -נעד ייז ; ןעיירפעב לָאמ ַא ןופרעד ךיז טעוװ דנַאל סָאד זַא ,ןעפָאה
 ןוא עגילייה ,םלוע רעד ןוא עכילטסייג יוװ גנַאל ױזַא זַא ,רעבָא ןעק

 סע ןזיא ןעווַאלקש ןעציזעב ןוא ןעטלַאה ןיא ןייא ןעמיטש ענידניז

 ןעשנעמ ןופ ןערעוו טרהיפעג לָאז רחסמ רעניהטיונ רעד זַא רעסעב

 -נעכולפ ,עלַאטורב ןופ טאטשנא טייקגידנעטשנא ןוא ןעלהיפעג טימ

 -ייז (ס'יעללַאה) רענעמ עזעיד .עלוש ס'רעקַאל םָאט ןופ ןעשנעמ עד
 ןימ ַא סלַא ןעטכַארטעב ייז סָאװ םעד וצ ךילדניפּפמע טסכעה ןענ

 -לעזעג רעד ןופ סיוא ייז טסילש ןעמ סָאװ ,טלעוו רעד ןופ טכערנוא

 ןעליפוצסיוא ךיז ןעמהענרעטנוא ייז ?ייוו ראפרעד ךאפנייא טפַאש

 עסערּפ יד ,טכירעג סָאד ןעכלעוו ,טפַאשלעזעג רעד ןופ גנַאלרעפ ַא

 ןעזעיד ןיא .ּךַאז עגיהטיונ ַא רַאפ טרהעלקרע ןעבָאה עכריק יד ןוא

 -ּפינע עטלַא יד ןופ טיײקשירַאנ יד ךָאנ טפַאשלעזעג יד טצנַאט לאפ

 -רָאפ ןעשנעמ עסַאלס עסיוועג ַא טגיטפעשעב ןעבָאה עכלעוו ,רעט

 -פיורא ייז ּףיוא ןענייז ןוא ןערימאזלַאב וצ רעּפרעק עטיוט ןעטיירעבוצ

 -עג גיטראפ ןענייז ייז ןעוו ,רענייטש ןוא סנעקעטש טימ ןעגיולפעג

 ַא ןעגנַאנעב ןעבָאה ייז ?ייוו ראפרעד ,עיצָארעּפָא רעד טימ ןערָאװ
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 .1891 ץרעמ ןעט94 ןעד ,.דט .ָאק ,ירעמַאנטנָאמ ,לליװסלופ ,

 ! ררעה רעהטרעוו,

 טָאה ןע'ןהַאשזד ; ן'ַאזיאול טימ םולשב םייהַא ןעמוקענ ןיב ךיא,
 -ַאטע ייווצ ַא ןופ ,טכַאנייב רעגייז ַא ףלעווצ ןעמונענוצ רימ ןופ ןעמ
 סראלָאד גיצפופ ןעטָאבעגנָא םהיא ראפ בָאה ךיא .רעטסנעפ ןעגישז
 ,ןָאזרעּפ יד .סינגנעפעג ןיא ָאד טצעי םהיא בָאה ךיא ןוא גנונהָאלעב
 ןוַאטסקירעדערּפ ןיא טכַארבעג םהיא טָאה ,ןעמונעג םהיא טָאה עכלעוו
 ןעלהָאצעב וצ טוג ןעסָאלשטנע ןענייז טרַאּפּפעק ןוא ךיא .סינגנעפעג
 רימ טזומ רהיא ןוא ,ןעניפעג טנעק רהיא סָאװ ,רעגענ ןרעדעי רַאפ
 ןיא .ןעניפעג םענייא טעװ רהיא יװ דלַאב ױזַא ןעסיוו ןעזָאל ךיילנ

 -ענ ַא ןעוו גנוכַאמטנַאקעב ַא ןעקיש ךיילג ךייא ךיא לעװ לאפ ןעדעי

 -נָאק םעד טנָאז .ןעסַאּפפיױא טלָאז רהיא םוא ,ןעפיולטנע טעוװ רעג
 -ייא ס'ןהַאשזד ןופ ףיוקרעפ םעד טימ ןהעגנָא לָאז רע זַא ,רעלבַאטפ

 ךיוא ךייא ךיא לעװ ,דלעג ןעכַאמ ןעלעוו רימ ןעוו ןוא ,םוהטנעג
 ןעביירש ךיוא ריס טלָאז רהיא ; רימ רַאפ סע טוהט ,טהעז .ןעקיש
 זיא סָאװ רענענ ַא ןופ טסייוו רהיא ביוא ,ןעגיטכירכַאנעב רימ ןוא
 -וקעג זיא רע ןענַאװ ןופ סיוא טינ טכַאמ סע --- ,ןערָאװעג ןעפַאלטנע
 ןייז ןעניפעגוצסיוא ןעריבורּפ לעװ ךיא --- ,טייוו יו ןופ רעדָא ןעמ
 טימ ,זיא רע ןענַאװ ןופ טקנעד רהיא יוװ ןעסיוו ךימ טזָאל .רעטסַאמ

 ןייז ןעניפעג טינ לעװ ךיא ביוא ןוא ,סנעכייצ ערעדנוזעב עלַא ענייז

 -ענ םעד ןענעו רימ טבירש .טיוט ָאשזד זי א ,רעטסַאמ
 דנַאה עכלעוו ,רימ טביירש ןוא רעגניפ ענעגיובעגסיוא יד טימ רעג |

 ירד ךיוא ריס טיג .רעטייוו ָאז ןוא ריִלָאק םעד ,רענניפ עכלעוו ןוא
 .רעפיוק םעד ןופ ןערָאװעג ןעפָאלטנע זיא סָאװ ןרעדעי ןופ סנעכייצ

 -נַא ןייק וצ טינ טביירש טהעז ןוא ףתוש רעייא רימ ןופ טסירג
 טלָאז ,ןעביירש ךייא וצ טעוװ רעצעמיא ביוא .רימ וצ רָאנ ןוא ןרעד

 -י | ק ןעריבורּפ לעװ ךיא זַא ,ןעסיוו ןעזָאל ןופרעד רימ רהיא
 רימ ביוא דלעג ןעכַאמ ןעלעוו רימ זַא ,קנעד ךיא .םהיא ןופ ןע פ

 ןעו ,דלענ גונעג בָאה ךיא ןעד ,ןעמַאזוצ ןעטפעשעג ןעכַאמ ןעלעוו
 לעינָאר ביוא ,ןעסיוו ךימ טזָאל .סרענענ גונעג ןעניפענ טעװ רחיא
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 טָאה רע .זיוה סטכירעג ןופ ריהט רעד ייב ,ןָאיצקוַא ןיא ןעבעג
 סָאד יו רחעמ ןעגעירפ טנעקעג ךָאנ טלָאװ רע סָאד ,טצעזעגוצ ךָאנ
 .גיליב ןעבָאה יז לָאז יז זַא ,רעסעב ?יוו רע רעבָא ,דניק ן'ראפ

 "עג ןירעפַאפרעפ יד טָאה ,רע זיא שנעמ טרָאס ַא ראפ סָאװ,
 .ףעירב םעד ןעזעל טגידנעעג טָאה יז ןעוו ,טנערפ

 ַא -- ,סייוו ךיא ,טסירק רעסיורג ַא ,םַאדַאמ ,טינ סייוו ךיא,
 ".סלַאפנעדעי ,עכריק רעשיטסידָאהטעמ רעד ןופ דעילגטימ

 טָאה יז דנערהעוו טכיזעג רהיא ןופ קורדסיוא ןעשינָאריא םעד
 .ןעסענרעפ וצ טכייל טינ זיא טנָאזענ סע

 "ענג ןירעסַאפרעפ יד יז טָאה ?? דניק סָאד זיא טלַא יװ ןוא,
 ! | .טנערפ

 ייב ןענַאטשעג זיא סָאװ דניק םעד ףיוא טקוקענ טָאה יורפ יד
 יירד ןערעוו יז טעוװ רעמוז ןעזעיד, : טגָאזעג טָאה ןוא עינק ערהיא
 | ",רהָאי

 יורפ רעד ןופ עטכישעג רעד ףיוא ךיז ןענערפכָאנ ןערעטייוו ייב
 סָאד ; טיירפעב יז טָאה רעמיהטנעגייא רהיא זַא ,ןעמוקעגסױרַא זיא
 יונעגוצ זיא יז רעבָא ,יירפ ןעוועג ךיוא דניק סָאד זיא ץעזענ ן'כָאנ
 ןיא יורפ יד .םוהטנעגייא םעד ןופ םישרוי יד ןופ ןערָאװעג ןעמ
 טנעקעג טינ יז טָאה דלעג ןהֶא ןוא ,דניירפ ןהֶא ןוא םערָא ןעוועג
 רניק סָאד טכארבעג טָאה ךילריטַאנ סָאד ןוא .םישרוי יד ןענאלק
 זיא דלעג עמוס עניילק יד .רעלדנעה-ןעוַאלקש ַא ןופ דנעה יד ןיא
 סָאד ןוא םינכש יד ןעשיווצ ןערָאװעג ןעבילקעגנעטַאזוצ ךילריטַאנ
 .רעלדנעה-ןעווַאלקש םעד ןופ ןערָאװעג ןעמונענּפָא זיא דניק

 -לעוו ,ףעירב יד ןופ ?לעּפמעס ַא רעזעל יד ןעבעג ָאד ןעלעוו רימ

 ןענייז עכלעוו ,הרבח עזעיד ןעשיווצ ןערָאװעג טלעסקעוועג ןענייז עכ
 ילֲָאֹפ .יירעװַאלקש ןופ רעטלַאהפיוא ןוא רעציטשרעטנוא טּפיױה יד
 רעשירַארעטיל ןופ קיטש עטנַאסערעטניא ןייא ןייז טעװ סעדנענ
 -ָאהט .ר .מ .רמ ןופ ןערָאװעג טקישעג זיא ףעירב רעד .טייהנעטלעז

 "עב טָאה רע ואוו ,"ַארע עלַאנָאיצַאנ , רעד וצ איפלעדַאליפ ןופ סַָאמ
 טרָאװ רַאפ טרָאװ ןערָאװעג ןעמונעג זיא ףעירב רעד זא ,טגיטעטש
 ןעכלעוו ,םענעגנַאפענ ַא ייב ןענופעג טָאה ןעמ ןעכלעוו ,ףעירכ ַא ןופ

 .רלענ עשלַאּפ ןעכַאמ ראפ טריטסערַא טָאה ןעמ
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 -רעפ ירד .ןעווַאלקש יר טימ ןעמוקענרָאפ ךילקריוו ןענייז סענעצס עכ
 .רעדליב עגירעבעל עדנעגלָאפ טימ ףיורעד טרעפטנע ןירעטשמ

 .יעלטה

 -דנעהזןעווַאלקש םעד רָאפ זנוא טלעטש לעטיּפַאק רעטשרע רעד

 ,בנג-רעגענ םעד ,רעלדנעה םעד ןעמ טניפעג םהיא ןיא .יעללַאה רעל

 -רעגענ ערעדנַא עלא ןוא ,רעסיימש-רענענ םעד ,רעּפַאכ-רענענ םעד

 -עסַאפרעפ רעד ןופ גנוטכַאבָאעב עכילנעזרעּפ עטשרע יד .סרעביירט
 .ערנעגלָאפ רהעפעגנוא זיא סָאלק אזא ןופ ןיר

 טגיטפעשעב ןעוועג זיא יז ןעוו ,קירוצ ןערהָאי ערערהעמ טימ
 ןיא יז .יורפ עצרַאװש ַא ןעמוקעגניירַא זיא בוטש רעדניק רעד ןיא
 עשינַאקירפַא םכע טימס ןוא טיובעג קרַאטש ץרַאװש רהעז ןעוועג
 יז טָאה ,סרעגענ יד ייב ךילנהעוועגנוא זיא סָאװ .עניצ-סטכיזעג
 טינ טָאה ןוא טלעכיימשעג רהיא וצ טָאה ןעמ ןעוו טלעכיימשעג טינ
 רעד .טדערעג ױזַא רהיא וצ טָאה ןעמ ןעוו ךילדניירפ טרעפטנעעג
 ,רהָאי יירד ןופ לעגניא ַא ,בוטש רעדניק רעד ןופ דניק רעטסגניא
 רהיא ףיוא דנַאה יד טנײלענפורַא טָאה ןוא ןעגנַאגענוצ רהיא וצ זיא
 םהיא וצ טָאה עצרַאװש יד סָאװ ,טרעדנואוועג ךיז טָאה ןוא ,עינק
 וצ ןעמוק רעדניק ןעוו סע ןעוהט סעקרעגענ יד יו טלעכיימשעג טינ

 -נַאנוא ןוא בָארג רהעז ראפ ןעטלַאהעג יז טָאה ןירעביירש יד .וצ ייז
 טגערפעג רהיא יז טָאה םורַא ןעטנעמָאמ רֶאְאַּפ ַא ןיא ןוא ,םהענעג
 "? רימ ןופ סעמע וטסליװ, : דלודעגנוא ?עסיבַא טימ

 דצ ייז ,טנָאזעג יורפ יד טָאה ,ןערעיּפַאּפ עגינייא ןענייז ָאד ,
 | ".ןעזעל ייז רהיא טעװ רשפא ,רהיא וצ גידנעּפוטש

 א ןעוועג זיא טכַאמעגפיוא טָאה יז סָאװ רעיּפַאּפ ןעטשרע םעד
 ,טביירש רע ןעכלעוו ןיא ,יקָאטנעק ןיא רעלרנעה-ןעווַאלקש ַא ןופ ףעירב

 ליוו רע סָאד ; רניק םעד רַאפ טרַאװעג גונעג גנַאל ןיוש טָאה רע זַא
 סָאד ; ןערעװו ןיול לעדיימ יד ןופ זומ ןוא הטוַאס יד ןיא ןערהָאפ
 רעד ןופ ףוס ן'ראפ סראלָאד טרעדנוה ייווצ ןעקיש םהיא טעוו יז ביוא

 -קעווַא תבש יז רע טעװ ,םטינ ביוא סָאד ; ןעבָאה רהיא יז ןעק ,ךָאװ
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 רעצנַאג ַא טרעהענ וצרער .ןעדנעטשמוא ןוא רעדנעל ענעדעישרעפ
 רניירפ ַא ןופ ןערעוו טכַאמעג דלַאב טעװ סָאד זַא ,טּפָאה יז ןוא ,ךוב
 .וצרעד לַאירעטַאט יד ןעּבענעגרעביא טָאה יז ןעמעוו

 וצ ךילכעזטּפױה קנַאד רהיא ןעסיררוצסיוא טשניוו ןירעסַאפרעפ יד
 ירד טימ ןעפלָאהעג ןוא טציטשעג יז ןעבָאה עכלעוו ,ןעטַאקָאװדַא יד
 עֶלַא ןעקנַאד וצ ךיוא טשניוו יז .ךוב םעד ןיא םינינע עכילצעזעג
 -עטַאמ טרעפילעג רהיא ןעבָאה עכלעוו ,הטוָאס ןוא דרָאנ ןופ ענעי
 טָאה יז יו רהעמ טרעפילענ רהיא טָאה ןעמ .ףיורבעג רהיא וצ לַאיר

 ןופ ןערָאװעג טלעטשענפיוא ָאזלַא זיא ךוב רעד .ןעכיורבעג טנעקעג
 .לַאירעטַאמ טימ גרַאב א

 םעד גידנעביירש ,ןירעסַאפרעפ רעד ןופ קעווצ רעסיורג רעד
 יירעוװַאלקש ןופ דנַאטשנעגעג םעד ןעגנערב וצ  ןעוועג זיא ךוב
 ןיא דניירפ-ךןעשנעמ ךיז ןעפור עכלעוו ,ענינעי יד ןופ ןעניוא יד רַאפ

 ןעגעוו ןערָאװעג ןעבעגעג ָאד זיא עטכישעג ערהָאלק ַא .רנַאל ןעזעיד
 .יירעווַאלקש ןיא רָאפ טמוק סָאװ סעֶלַא

 ןענָאז וצ ךילנעמ טייוו יו ןעוועג זיא לעיצ סנירעביירש רעד
 ףיוא ןעבָאה טינ לָאז סע טקעפע ןעכלעוו ,טכיזקיר ענהֶא תמא םעד
 "עג טָאה יז סָאװ סָאד זַא ,טפָאה יז .עיטרַאּפ ַא רעדָא ןָאזרעּפ ַא
 -טסגרע רעד טימ ןוא טייקרעטיב ןהָא ןערעוו טרינימַאזקע טעװ ,טגָאז
 סע .ןערעוו טרינימַאזקע ףרַאד ךַאז עטסנרע ַאזַא רעכלעוו טימ ,טייק
 ןייז לָאז סע זַא ,ןעפָאה לָאז יז ןעוו ,לעיפ וצ רהיא ראפ ןעוועג טלָאװ
 -ענ טָאה יז סָאװ דלעפ ןעטייוו םעד ןיא .ןרעלהעפ ןופ יירפ ץנַאנ

 ןעק יז .ןע'תועט ראפ טייקכילגעמ ַא ָאד זיא ,ןהענרעבירַא טפראד
 ןעבעג וצ םוא ,עכילגעמ סעלַא ןָאהטעג טָאה יז זַא ,ןעגָאז רָאנ
 .ןעטקַאפ ערהַאוװ

 -טַאזקרעמפיוא רעכילדניירפ רעד וצ ןעלהָאפּפמסע טרעוו ךוב רעד
 טייהשנעמ רעד ןופ ןײזלהָאװו םעד ןעשניוו סָאװ יד עלַא ןופ ,טייק
 יד יוו הרצ רעסיורג ַאזַא ןופ טלעוו יד ןעיירפעב ןעפלעה ןעלָאז ייז ןוא

 .זיא יירעװַאלקש

 יד ביוא ,טלעוו רעד ןיא ןעגנַאנעגמורא זיא ?עפייווצ לעיפ
 ןענייז "ןיבעק ס'םָאט לעקנָא ןיא ןעלהָאמעג ןענייז עכלעוו רערליב
 -לעזַא ביוא ןוא ,טכארטענסיוא רָאנ רערָא ,ערעטקַארַאכ עכילקריוו
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 טינ ןיא ,טכילטנעפערעפ טָאה ןירעביירש יד סָאװ קרעוו סָאד

 .ןעצרעמש לעיפ טימ ןרעדנָאז ,ןעגינעגרעפ טימ ןערָאװעג ןעבעירשעג
 -קערש ןעדיימסיוא ןעמ ןעס ןעגנוסַאפרעפ עשיטסירטעלעב ןיא

 ןופ ןענָאזרעּפ יד סיוא טרהעלק ןעמ ןעוו ,סענעצס עטרַאה ןוא עכיל

 רעבָא ןענייז ןעלטימ ספליה עכלעזַא .רעטקַארַאכ ןעכילדניירפ ַא
 קרעװ ןעזעיד ןופ קעווצ רעד ןוא ; ןעטסַאפ ןופ קרעוו ַא ןיא ָאטינ
 טלהעצרעד ןעצנַאג ןיא לָאז יז ןעװ ,עכלעוו ,טיײהרהַאװ יד זיא
 -עג ןענייז עכלעוו ,סענעצס יד .ךילקערש רהעז ןייז זומ ,ןערעוו
 טַאהטלהָאװ ןוא טייקניצרעהטונ יד רַאפ ךילדניירפ ןערָאװעג ןעלהאמ

 -ַאלקש יד ןעוו רעסעב ךָאנ ןעווענ ןעטלָאװ ,סרעטסאמ עכילשנעמ ןופ
 -נעטלעז ַאזַא טינרָאג זיא סע .ןעווענ טינ ןעצנַאג ןיא טלָאװ יירעוו

 ערעייז וצ רענעיד עטלַא ןופ טייהנעבעגרע טניפעג ןעמ סָאװ טייה
 רעדנעל ןיא ףךיוא סע טניפענ ןעמ ; ןע'סעסימ ןוא סרעטסַאמ
 -עב רעשילננע ןופ רענעיד יד .יירפ ךילצעזעג ןענייז רענעיד יד ואוו
 ןעוועג ןעטלָאװ ייז יוװ יירט ןוא ןעדעירפוצ רהעמ טּפָא ןענייז גנוציז
 רעכלעוו דנַאטשנעגעג רעד טינ ָאזְלַא זיא יירעװַאלקש .ןעווַאלקש

 ןיא ןעבעל םעד ןופ טייהנהעש יד ןוא טייקגיטרַאסיורג יד טעדליב
 סָאװ ןוא זיא יירעווַאלקש ןיא טייקרַאברעדנָאז יד סָאו .הטוַאס רעד
 ,תורצ רָאנ ןוא ,תורצ זיא ,טסנעיד ןעיירפ ןופ יז טעדיישרעטנוא
 טָאה קרעוו סעזעיד ןעביירש גנַאפנָא ן'ייב .לָאמ עלַא זיא סָאד ןוא
 םער ןעגיטשעגרעבירַא טייוו טָאה סע זַא ,ןעהעזעג ןירעסַאפרעפ יד
 רעבירַא טייוו ױזַא זיא סע .ןעמונעגרָאפ ךיז טָאה יז ןעכלעוו ,קעווצ
 -- ,לייהט ןעצנַאנ ַא ןעזָאלסיױא טזומעג טָאה יז סָאד ,ץענערג יד
 ןיא עצרַאװש יד ןוט גנולקיווטנע יד ןוא רעטקַארַאכ םעד זיא סָאד
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 468 .  ןָאטס רעשטיב טעיררעה ןופ

 ַא ןערָאװעג יורפ עניילק עטנַאקעבנוא יד זיא רהֶָאי ןייא ןיא
 רהיא זיא רָאנ טינ .טייקגיטכיוו רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ןָאזרעּפ
 רע ,סערעטניא טימ טלעוו רעצנַאג רעד ןופ ןערָאװעג ןעזעלעג ךוב
 ןערָאװעג זיא רע סָאד ,טסנוע ױזַא ןערָאװעג ןעמונענפיוא ךָאנ זיא
 .טפַארק עלַארָאמ ןוא עשיטילָאּפ ַא טלעוו רעצנַאג רעד ןיא

 -רָאד יז זיא ,דנַאלגנע טכוזעב םעדכָאנ טָאה וָאטס סעסימ ןעוו

 "סערג רעד טימ דנַאלגנע ןופ םילודג יד ןופ ןערָאװעג ןעגנַאפּפמע ןעט

 "מע ןעבלעז םעד .ןיגינעק ַא ןעוועג טלָאװ יז יו ױזַא ,ערהע רעט
 ,ךיוא ךיירקנַארפ ןיא טַאהעג יז טָאה גנַאפּפ
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 "ןיבעק ס'םָאט לעקנָא , : יז טביירש ,רעהכָאנ רהָאי גיסיירד יו רחעמ
 ןופ ןעטסגנא יד .1892 ץרעמ ןעט20 ןעד ןערָאװעג טקורדעג זיא
 ביוא רעדָא ןערעוו ןעזעלענ טעװ ךוב רהיא ביוא ,ןירעסַאפרעּפ רעד

 -ָאוועג ןעדנואוושרעפ דלַאב ןענייז ףורפיוא רהיא וצ ןערעהוצ טעוװ ןעמ

 טפיוקרעפ רעכיב דנעזיוט ןהעצ רעביא ןענייז געט עכילטע ןיא .ןער

 -יורג טכַא .רהָאי ַא ןיא דנעזיוט טרעדנוה יירד רעביא ןוא ןערָאװעג
 םיוק ןעבָאה ןוא טכַאנ ןוא גָאט טײברַאעג ןעבָאה ןענישַאמ קורד עס
 .רעכיב יד ןופ גנאלרעפ םעד ןעמוקכָאנ טנעקעג

 א ןופ ןעהילנ רעד יוװ ױזַא ןעוועג זיא ךוב םעד ןופ גנוקריוו יד
 -עג טָאה לעמיה רעד .ץלָאה ענעקורט טימ דלַאװ ַא רעטנוא ל'רעייפ

 לארעביא טבעוושעג ןעבָאה עכלעוו ןעלהיפעג עשימרוטש יד טימ טהילג
 ,טניישעג טָאה סע זיב ,ןַאעקָא ןעסיורג םעד רעבירַא ראגָאז ןענייז ןוא
 ןאד .םעד םורַא יו טדערעג טינ רהעמ טָאה טלעוו עצנַאנ יד זַא
 יד טָאה רעוו ,ןעגערפ וצ ןעגנאפעגנָא ןעשנעמ ןעסַאמ עצנַאג ןעבָאה
 ! ףוא ,ןא ? טלעװ יד ןעדנוצעגנָא טָאה רעו ? טכַאמענ ךַאז

 . ... יורפ ?עקיטש עניילק ַא, טביל רעסיורג רעד ןעגעג טהעטש ןעטרָאד

 " קַאבַאט-קעמש ַא יוװ ןעקורט ןוא ןיד ױזַא טקנוּפ
 שיורעג רעד יוװ ױזַא .וָאטס רעשטיב טעיררעה ןעוועג זיא סָאד

 זיא ,ןרעסַאװ ןופ םָארטש רעד יו ױזַא ,ןעטניוו עגיטכעמ ןופ
 .ןעמיטש עבילשנעמ ןופ לעמוטעג ַא דרע רעד ףיוא ןופ ןעניטשענפיורַא

 ,עגינעי יד ןופ יירשעג רעד ,ןענייוו ןופ ןעמיטש ןעווענ ןענייז סָאד
 -יוו וצּפָארַא םוא ןערעוו ןָאהטענ טינרָאג ןעק : טגָאזעג ןעבָאה סָאװ
 טָאה ןאד 4? עכעלפ ס'דרע רעד ןופ יירעוװַאלקש עטכולפרעפ יד ןעש

 ללעה יד .טסעטָארּפ ןוא סַאה ןופ ןוא ןרָאצ ןופ ךורבסיוא רעד טגלָאפעג
 טָאה יז ןוא טייקפעיט עמַאס רהיא ןיא ןערָאװעגנ טרערורעגפיוא זיא
 .ןעכולפ ןוא תוללק טימ ןעיּפשעג

 ףעירב טימ ןערָאװעג טציילפרעפ זיא וָאטס רעשטיב טעיררעה
 ,ּפעמיה ן'זיב טביולעג יז ןעבָאה עכלעוו ,טלעוו רעד ןופ ןעקע עֶלַא ןופ
 -ןעווַאלקש יד ןעוועג ןענייז סָאד .ךיוא רעננענ טַאהענ רעבָא טָאה יז
 ןעלַאפעגפױרַא רהיא ףיוא ןענייז ייז .רעציטש ערעייז ןוא רעטלַאה
 םיחלנ ערעייז ןוא רעקיטיִלָאּפ יד .ןעגנודמיילרעפ ןוא םילוולז טימ
 טָאה ןעטַאַאטש הטוַאס ענעדעישרעפ ןיא ןוא טמַאדרעפ יז ןענָאה
 ."ןיבעק ס'םָאט לעקנָא, ןעפיוקרעפ וצ ןעטָאברעּפ ןעמ
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 סייוו ,ףוס רעד ןייז טעוװ סָאװ ןוא ?ַארעביא ןעוועג זיא ןעדייל רעזעיד
 ".טָאג

 -יירעבנוא ןייז וצ טניישעג טָאה רעכלעוו ,לאפרָאפ רעניילק ַא

 רע סָאד ,וָאטס סעסימ ףיוא קורדנייא ַאזא טכַאמענ טָאה ,דנעט
 ןיא סָאד .ןורכז ןיא ןערהָאי עננַאל ןעבעילבעג רהיא ייב זיא
 עניילק ףניפ ערהיא טימ ןערהָאפעג זיא יז ןעוו ,טייצ רעד ןיא ןעוועג

 -עג ךיז יז טָאה הירפ ץנַאנ .קיװסנָארב ךָאנ יטעניסניס ןופ רעדניק
 יז .עיצנַאטס ןהאבנעזייא רעד ףיוא רעדניק ףניפ ערהיא טימ ןענופ
 טָאה ןוא ךיז םורַא רעדניק ערהיא ,ךעלקעּפ ערהיא ףיוא ןעסעזעג זיא
 רעד טקרעמעב יז טָאה גנולעטש רעזעיד ןיא .םערָא ןעהעזעגנסיוא
 -עג ןעלעפעג טינ אמתסמ םהיא זיא יז .עיצנַאטס רעד ןופ טנעגא
 יז ןיהואו םגערפעג יז טָאה ןוא ןעגנאגעגוצ זיא רע ןעד ,ןערָאװ
 ץרוק ןוא גיהור םהיא טָאה יז ןעוו .טרהָאפ יז ןענַאװ ןופ ןוא טרהָאפ
 רעטמַאעב לעקיטש רעד ךיז טָאה ,ןעגארפ ענייז ףיוא טרעפטנעעג

 טעיררעה ןעוװעג זיא סָאד .ןעגנַאנעגקעװַא זיא ןוא טהערדעגמוא
 ס'םָאט לעקנָא  ןופ ןעניישרע םעד ראפ רהָאי ייווצ וָאטס רעשטיב
 טייל ע'רובכב ןופ דנוה-ךאוו רעניילק רעגידרעייפ רעזעיד זַא ."ןיבעק
 לָאמ לעיפ יז טָאה ןעליב וצ רהיא ףיוא טגיטכערעב ןענופעג ךיז טָאה
 . .ןעלכיימש טכַאמעג םעד ךָאנ

 טָאה ,ןיב ךיא יורפ טרָאס ַא ראפ סָאװ ןעסיוו ָאזלַא טליוו רהיא
 ס'סָאט לעקנָא , יו םעדכָאנ דלַאב ןעללָאפ סעסימ וצ ןעבעירשעג יז

 ךיא ןעק ,ןעסיוו סע טליוו רהיא ביוא ,ל?לעװ .ןענעישרע זיא "ןיבעק
 רהעמ סאווטע ,יורפ לעקיטש עניילק ַא ןיב ךיא .ןעגידעירפעב ךייא

 עניימ ןיא .קַאבַאט קעמש ַא יװ ןעקורט ןוא ןיד ױזַא ןוא גיצרעפ יו
 ןוא ,רימ ףיוא ןעהעז וצ סָאװ ל?עיפ ןעוועג טינ זיא ןערהָאי עטסעב
 ",לעקיטרַא רעטצונעגּפָא ןייא ךיא ןיב טצעי

 רהעז רעד רעכלעוו ,וָאטס רעשטיב טעיררעה יד ןעוועג זיא סָאד

 ערהיא ףיוא גידנעציז ןענופעג טָאה רעטמַאעב עיצנַאטס רעגיסיילפ
 םענרומכ םעד ןיא רעדניק ףפניפ ערהיא ןופ טלעגנירעגמורַא ךעלקעּפ

 ,רהָאי 1800 ןיא ,ןעגרָאמ לירּפַא

 ןיד ױזַא טסנוּפ , ,יורפ עניילק עזעיד טָאה רעטעּפש רהֶאי ייווצ
 -ָאנ ן'טימ עטבישעג ַא ןעבעירשעג "קַאבַאטיקעמש ַא יו ןעקורט ןוא
 ,טייצ רעזעיד ףיוא קירוָצ גידנעקוק ."ןיבעק ס'סָאט לעסנָא , ןעמ



 גנוביירשעב-טנעבעל עצרופ 1200

 ןיא טיוט ןעלאפעג ןענייז ןעשנעס .גיטפיג ןוא דנעקעטשנַא ןעווענ
 .*עי ייב טלעּפַאטשעגפיוא ןענַאטשעג ןענייז עטיוט טימ סענורט .סָאנ
 -וצ ייז לָאז ןעמ זַא ,ןעגָאװ םעד ףיוא טרַאװעג ןעבָאה ןוא זיוה רער
 "פיוא רעד טימ טריזומַא ךיז ןעבָאה רעדניק .ןעגידרעעב םוצ ןעמהענ
 -יוו ןעלייצרעד ןוא זיוה ןיא ןעפיולניירַא לָאמ עֶלַא ןעגעלפ ןוא גנונער
 עסיורג .עדנוטש עבלַאה א ןיא טרהיפעגייברעפ טָאה ןעמ סענורט לעיפ
 -ַאג יד ןופ ןעקע יד ייב טנערבעג טכַאנ ןוא גָאט ןעבָאה ןעליוק גרעב
 ַא ןעגָארטעג טָאה טפול יד ןוא (סדַאשטשָאלּפ) סרעווקס יד ןוא ןעס
 ןוא ּפָאק ן'םיוא יילב יו ןעגיואוועג טָאה עכלעוו ,גנוקיטש עכילטיוט
 טרעדנוה זיב ןעסקַאװעג ןענייז ןעללעפ-סעטיוט יד .ץרַאה רעד ףיוא

 ליואוו ןענופעג עלַא ךיז ןעבָאה ךָאד ןוא .גָאט ןייא ןיא גיצכעז ןוא
 יד ןעגנַאגעגייברעפ רָאנ זיא תומה ךאלס רעד ןוא ,זיוה ס'וָאטס ןיא
 ַא ןערָאװעג גָאט ַא עטיוט גיצנַאװצ ןוא טרעדנוה ןענייז ןאד .ריהט
 .ענאל רעד וצ ןערָאװעג טניואוועג ןענייז ןעשנעמ .,להָאצ עכילּפייוװעג
 ךילהטימעג ךיז ייז ןעבָאה ,סאנ ןיא טנעגעגעב ךיז ןעבָאה םינכש ןעוו
 רענעי רעדָא רעזעיד ןיא ןעוועג ןענייז עטיוט ל?עיפיוו ןעטלאהרעטנוא

 "ידרעעב ,ךלַאק דירָאלכ ,ןיצידעמ ַארעלָאכ ,ןעטעיד ארעלָאכ .זיוח

 עטסנרע .גנוטלַאהרעטנוא ןופ טקנוּפ טּפױה רעד ןעווענ זיא ,גנוג
 ןעבָאה עכלעוו ,ןעגנוקרעמעב טכַאמעג ןעבָאה ןענָאזרעּפ עזעיגילער ןוא
 .טייהנעגעלעג רעד וצ טסַאּפעג ךיז

 עדייב ירנעה ןוא סעלרַאשט לעוימעס רעניילק רעד ןענייז ןַאד
 ןעבָאה עלַא ןעכלעוו ,יזייד דנוח רעניילק רעד ,ןערָאװעג קנארק
 -עג קנארק ךיוא זיא ,טכעילעגנ ןעמעלַא טָאה רעכלעו) ןוא טבעילעג
 ןיא טיט ןעוועג זיא ןוא טייהקנארק רעכילקערש רעדל טיט ןערָאװ
 זיא סלרַאשט רעניילק רעד .עדנוטש עבלַאה ַא ןיא ןעפּפמערק עכילקערש

 ןַאמ רהיא וצ טביירש וָאטס סעסימ .םהיא ךָאנ דלַאב ןעברָאטשעג
 רערעייהט רעזנוא ןוא ייברעפ סעלַא זיא ךילדנע , : ָארָאבעלטַארב ןיא
 רעטבעילעג ,רענהעש ןיימס ,ילרַאשט ןיימס .סעווַא זנוא ןופ זיא רניקס

 טימ ,ןעבעל טימ לופ ױזַא ,סיז ױזַא ,ךילבעיל יוזַא ,דניק רעטונג
 -נוא רעמיצ ַא ןיא טלַאק ןוא רעכיילב ַא רע טגעיל טצעי --- .טפַארק
 יװ ןעצרעמש ןעווענ טינ ןעטלָאװ סע יוװ ױזַא ביירש ךיא . . . ןעט

 יװ ױזַא טדָאטש רעזעיד ןיא ןעוועג סע זיא ךָאד ,ןעצרעמש עניימ

 ,ןעכערביזרַאה רעזעיד .ןעטיוט ַא ןהֶא זיוה ןייק טעמכ ןעטּפינע ןיא
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 טביירש ,ָארָאבעלטַארב ןופ קירוצ ןעמוק רהיא רַאפ ץרוק
 ,עילימאפ ןיימ וצ קירוצ גידנעמוק , : ןַאמ רהיא וצ ןָאטס סעסימ
 "ייה ַא ךיא ?היפ ,טעדיישעג גנַאל ױזַא ןעוועג ןיב ךיא רעכלעוו ןופ

 ריס ןיא סע זַא ריס טנייש סע  טיײקכילטרָאװטנַארעפ עיינ עניל
 להיפעג רעד ןזיא לַאפ ןעדעי ףיוא ; ןעבעל וצ גנַאל טרעשעב טינ
 -ָאווענ ןעבעגעג רימ זיא טייברַא ןייא סָאד ןעקנאדענ ןיימ ןיא קרַאטש
 ןייק .ןענירנע ןעצרוק ןיא טסנרע זומ ךיא עכלעוו ,דנעה יד ןיא ןער
 סע ; ןעניוא סטלעוו רעד ןיא דנעצנעלנ רעדָא סיורג טינ זיא ךאז
 -עג ןיב ךיא ןעכלעוו ןופ ,לעקריצ ןעילימאפ םעניילק ַא ןיא טנעיל
 | ."טקנוּפלעטימ רעד ןייז וצ ןעפור

 רערייא רהָאי סקעז רָאנ ןערָאװעג ןעבעירשעג זיא ףעירב רעזעיד
 .ןערָאװעג טקורדעג זיא "ןיבעק ס'םָאט ?עקנַא;

 גנוליײה-רעסַאװ רעד ןופ ןעמוק רהיא ךָאנ טַאנָאמ סקעז עצנַאג
 -עג טָאה יז סָאד ,ןערָאװעג ןעפירגעגנָא ױזַא ןעניוא ערהיא ןענייז
 ןעגעווטסעד ןופ ךיז טָאה דנוזעג רהיא .ןעביירש גינעוו רהעז טנעק
 סעלרַאשט לעוימעס ןהוז רעטירד רהיא יו םעדכַאנ טרעסעברעפ ?עיפ
 ,1848 ןיא ,ןערָאװעג ןערָאבעג זיא

 ןוא ןערָאװעג ןעכָארבעגנעמַאזוצ רָאסעּפָארּפ רעד זיא ךילדנע
 טביירש וָאטס סעסימ .ָארָאבעלטַארב ןיא ןערירוק ךיז קעװַא ךיוא זיא
 טסַאל רעד ןופ ןעכָארבוצ ןעצנַאג ןיא זיא יז סָאד ,דניירפ רהיא וצ
 "וצ רעד טיס יז טביירש סולש םוצ .ןעלַאפעגיזיא רהיא ףיוא סָאװ
 -רָאשזר ,ללעװ, : ןערהָאי ענילָאמַא ןופ טייקכיליירפ רעטרהעקעגקיר
 -וצ ןופרעד ןיב ךיא ! טלַא רהָאי גיסיירד ןוא ןעבעיז ןיב ךיא ,יזד

 -ַאמ ַא ןוא רעדניק סקעז ןעבָאה ןוא טְלַא ןייז וצ בעיל ךיא .ןעדעירפ
 ןייס טימ ןעהעז ךימ טסלָאז וד זַא ,ןעלעוו טלָאװ ךיא .גרָאז עס
 - יז ןעוו ןוא גרָאז עניימ עלַא רימ ןעפַאשרעפ ייז .רימ םורַא החּפטשמ
 רעטציא ןעמ ףרַאד סָאװ, טנערפעג ךימ ךיא טלָאװ ,קעװַא ןעטלָאװ

 ןוא רעטיצ ךיא רעכלעוו רעביא ,גנופַאש ןיימ ןענייז ייז ? ןָאהט
 ."ףךיז קערש

 -טַארב ןיא ןעוועג ךָאנ זיא וָאטס רָאסעּפָארּפ רנערהעוו 1849 ןיא
 ַאנַא עיירט יד ןוא רעדניק סקעז יד טימ וָאטס סעסימ ןוא ָארָאבעל
 --קערש ַא טָאה ,יטַאניסניס ןיא הטיונ רעד ןעגעג טפּפמעקעג ןעבָאה
 ןיא טייהקנַארק יד .טדָאטש רעד ןיא ןעכָארבעגסױא ַארעלָאכ עכיל
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 .-רָאג טָאה רימ ןוא ,ןעפלעה רימ ןוא ןרעטנומפיוא ךימ ןעמוקעג לָאמ
 .טלהעפענ טינ

 -ירוק ןערהָאפ ךיז .זומ יז זַא ,ןערָאװענ ןעסָאלשעב זיא סע ןעוו

 ןעבָאה ,טנַאמרעװ ,ָארָאבעלטַארב ןיא גנולײה-רעסַאװ ַא ךרוד ןער
 יז טביירש םעד ןעגעוו .דלעג טימ ןעפלָאהעגסיוא דניירפ יד רהיא

 .טסיירטעג רהעז ךימ טָאה גרובסטיּפ ןופ ףעירב ןייד ; ןַאמ רהיא וצ
 -הָאפענּפָא טזיב וד רעכלעוו טימ ףיש ןופ קירוצ ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו

 ללוב סעסימ ןופ ףעירב ַא טסָאּפ רעד ףיוא ןענופענ ךיא בָאה ,ןער

 סעסימ ןופ ףעירב רעדנַאנַא ןיא .סרַאלָאד גיצפופ טימ קרָאונ ןופ
 ךֶאֹנ וצרעד .סראלָאד ניצפופ ךיוא ,אנײלָארַאק דרָאנ ,ָארעוװעד

 קנַאד טימ לופ ןעוועג זיא ץרַאה ןיימ .ערעדנַא ןופ ןעמוס ערענעלק
 עזעיד ןופ טינ םענייק ךיא ןעק ,קנעדענ ךיא יו טייוו ױזַא .טָאג וצ
 ",םיבדנמ ילעב

 עדנע ןייב ןעטלַאהעג ןיױש טָאה גנוליײה-רעסַאו רהיא ןעוו
 ,יורפ ערעייהט ןייס ,טצעי ןוא , : ןָאטס רָאסעּפָארּפ רהיא טביירש
 רעד . ךילנעמ יו לענש ױזַא םייהַא ןעמוק טסלָאז וד זַא ,ךיא ליוו
 ןעטלָאװ רימ ןעוו ןוא ,ריד ןהֶא ןעבעל טינ ןעק ךיא זַא ,זיא תמא

 ביילנ ןערהָאפעג ךיד ךיא טלָאװ ,םערא ניד'הנושמ ױזַא ןעוועג טינ
 .ֹוד יוװ יורפ ַאזַא טלעוו רעצנַאנ רעד ןיא טינ טבעיג סע .ןעמהענּפָא
 ַאזַא ; ץלָאטש גינעוו ױזַא ןוא טנַאלַאט ?עיפ ױזַא טָאה ךָאנ רעוו
 לעיפ ױזַא ; טייהנעדנובעגוצ גינעוו ױזַא ןוא ןָאיצַאטוּפער עסיורג
 ןוא גנומהענרעטנוא לעיפ ױזַא ; ןניזנוא גינעוו ױזַא ןוא רוטארעטיל
 ןרעזייב גינעוו ױזַא ןוא דייר ?עיפ ױזַא ; יירעגנערבסיוא גינעוו ױזַא
 לעיפ ױזַא ; טייקכייוו גינעוו ױזַא ןוא טייקסיז לעיפ ױזַא ; ךיז
 ".ןעכַאז ערעדנַא ?עיפ ױזַא ןופ גינעוו ױזַא ןוא ןעכַאז עסַאמ ַא ןופ
 טלייצרעד בָאה ךיא, טרעפטנעענ וָאטס סעסימ םהיא טָאה ףיורעד

 ףיוא קעװַא ןיב ךיא זיב טסואוועג טינ בָאה ךיא זא ,ן'עללעב
 ןענייז סע .גנורהעלקפיוא ןייד ןופ גיננעהּפָא ןעוועג ןיב ךיא ?עיפיוו
 -עג רעסעב טלָאװ ךיא עכלעוו רעביא ,עדנעטשנעגעג דנעזיוט ַא ָאד
 טסלָאװ וד ןעוו .סרעדנַא ןעצעמיא טימ רעדייא ריד טימ ןעדייר טלָאװ

 סיווענ ךיז ךיא טלָאװ ,ןַאמ רעטבעילענ ל?עיפ ןיימ ןעוועג טינ ןיוש

 טעטכַאענ סיוועג ץנַאג ןעוועג זיא וָאטס סעטימ ."ריד ןיא טבעילרעפ

 .טנעקעג יז טָאה טלעוו יד רעדייא ךָאנ עילימַאפ רענעגייא רהיא ןיא
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 סָאװ גינעוו רהעז טַאהעג טָאה עכלעוו ,ועמירָא רימ ןופ ןעטראוורע
 | ? ןעטָאבוצנָא

 ןייא ,טנַא ןירניירפ ערעייהט ןיימ ןעוועג טינ סע טגָאװ
 אקירעמַא ןיא ןעמוקעג זיא עכלעוו ,לעריימ עשילגנע עגיצרַאה-לעדע
 יו טּפעלקענוצ רימ וצ ךיז טָאה עכלעוו ןוא ךילקילגנוא ןוא םערָא
 יד ןענָארטרעבירַא טנעקעג טינ לָאמ ןייק ךיא טלָאװ ,ן'ימענ וצ תור
 רענעיד ַא ןופ ןעלהעפ רעד ןוא טייהסיוועגנוא יד עכלעוו ,טסַאל
 ".טגיײלענפורַא ןעדייב זנוא ףיוא ןעבָאה

 סעסימ ןעגנואווצעג דנוזעג עכַאוש רהיא טָאה 1827 רעמוז ןיא
 וצ ןערהָאפוצקעװַא ןוא טפַאשהטריוו-זיוה רהיא ןעבעגוצפיוא וָאטס
 .ָאיײהַא ,םַאנטיּפ ןיא רעשטיב םַאיליװ דנערווער םעד ,רעדורב רהיא

 ןוא בייל טימ ןעבעגעגניירַא ךיז טָאה וָאטס סעסימ סָאװ םעד טימ
 רהיא ןעפירנעגנָא סע טָאה גנוגעוועב ןעטסינָאשילָאבַא רעד ןיא ןעבעל
 עצנַאנ רהיא ?ייהטנא ןעמונעג ןעבָאה גנוגעוועב רעזעיד ןיא ,דנוזעג
 רניירפ ערהיא ןופ ןענייז לַארעביא ןופ .ןַאמ רחיא ךיוא ןוא עילימַאפ
 -עג טָאה גנונעוועב יד סָאװ גלָאפרע םעד ןופ ףעירב ןעמוקענ רהיא וצ

 / .טכַאמ
 -ָאבעג רניק סעטירד רהיא ,סיללע ירנעה זיא 1828 רַאונַאי ןיא

 ןעמ ןוא ןערָאװעג ןערָאבעג ןהוז ַא ְךָאנ רהיא זיא 1840 יַאמ ןיא .ןער
 ןופ ןעסנערנַא ןיא םַאילליװ קירעדערפ ןעבעגעג ןעמָאנ ַא םהיא טָאה
 טָאה וָאטס רָאסעּפָארּפ לייו ,ןעמָאנ ןעזעיד ןופ גינעק ןעשיסיירּפ
 .גינעק ןעזעיד טעטכַאעג רהעז

 "ירד רחיא ןופ טרוכעג רעד רָאּפעב ןעכָאװ עכילטע ,,1843 ןיא
 ןעפָארטעג וָאטס סעסימ ןיא ,יעמ ַאנַאישזדרָאשזד רעטכָאט רעט
 רעד ,רעדורב רהיא ; ּפַאלק רענוד ןעכילקערש ַא ןופ יװ ןערָאװעג
 -ייא ןייז ןיא ןעסָאשענ-טיוט ךיז טָאה רעשטיב שזדרָאשזד דנערווער
 .ןעטרָאג םענעג

 טימ רחיא רַאפ טליפעגנָא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,רהָאי יירד ְּךָאנ

 סעסימ טביירש ,טייהקנארק ןוא טייקמירא ,תורצ עכילגעמ עלַא
 סָאװ טָאנ ךיא קנַאד טאהעג בָאה ךיא סָאװ תורצ עלַא וצ , ; ןָאטס
 גָאט ןייא ןעוועג טינ זיא סע .דניירפ עכלעזַא ןעבעגעג רימ טָאה רע
 עלַא זיא דניירפ ַא ,ןעחעזענ טינ סע בָאה ךיא סָאװ רעטניוו ןעזעיד
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 רעטעּפש ןוא ןערָאװעג טקישענקעװַא טינ יא ףעירב רעזעיד
 : ןעבעירשעגוצ יז טָאה

 םעד ןעבעירשעג בָאה ךיא טייז ןעגנַאנרעפ ןענייז ןעכָאװ יירד,
 ױזַא ןימַאק רעזנוא ייב טצעי ןעציז ךיא ןוא ןַאמ ןיימ ןוא ,ףעירב
 ןייז וצ ףעירב ַא טביירש רע ; תופוע עשימייה רָאֶאַּפ ַא יו שימייה
 | .ריד וצ ךיא ןוא רעטומ

 סעסימ זיא ,אּפָארייא ךָאנ ןערהָאפעג זיא וָאטס רָאסעּפָארּפ ןעוו
 -עישרעפ ראפ ןעבעירשעג יז טָאה ָאד .רעטָאפ רהיא וצ קעװַא וָאטס
 ןידניירפ ַא רערהיא וצ ףעירב ַא ןיא .ןעגנוטייצ ןוא ןעלַאנרושז ענעד
 ןעילימַאפ רהיא ןופ ןערהָאי עטשרע יד ןעגעוו סעדנעגלָאפ יז טביירש
 ךיא בָאה רהָאי גיצנַאװצ ןוא ףניפ טלַא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ; ןעבעל
 ,שיאערבעה ,שיכירג ןיא ךייר ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןַאמ ַא טארייהעג
 ןעבָאה רימ ןעוו .רעמיהטכייר ערעדנַא ןייק ןוא שיבַארַא ןוא ןייטַאל
 ןופ דַאלקס רעצנַאג ןיימ זיא טפַאשהטריוודזיוה רעזנוא ןעגנַאפעגנָא
 ףלע רַאפ ןערָאװעג טפיוקעג ךיק רעד רַאפ ןוא לַאז ן'רַאּפ סעפענ
 רעדורב ןיימ זיב ןהעש רהעז רהֶאי ייווצ טנעידעג טָאה סָאד .רַאלָאד
 .ןעכוזעב ןעמוקעג זנוא ןענייז יורפ ןייז ןוא רע ןוא טארייהעג טָאה
 -עט ןייק טינ טָאהעג טינ בָאה ךיא סָאד ,ןענופענסיוא ןאד בָאה ךיא
 סרעטָאפ ןיימ רַאפ שיט ן'פיוא ןעלעטש וצ ןעסַאט ןייק טינ ןוא רעל
 ןעקרַאטשרעּפ זומ ךיא זַא ,טנעכערעב ךיז ךיא בָאה ָאד .עילימאפ
 "עג ראלָאד ןהעצ ַא רַאפ ךָאנ טפיוקעגוצ בָאה ןוא טפַאשחטריוו ןיימ
 .ןערהָאי עלעיפ ראפ גונעג ןעוועג ןיוש רימ זיא סָאד ; ריש

 "רעפ ןימ רעדנַאנַא טימ ןערָאװעג ךייר ךיא ןיב ראפרעד רעבָא,
 רעטכעט ייווצ ןופ גניליווצ ַא טַאהעג ךיא בָאה גנאפנָא םוצ .ןענעמ
 רעזעיד ןופ דַאלקס ןיימ זיא זייווכעלסיב ןוא ,ּפעק עטלעזיירקענ טימ

 ,רעדניק ןעבעיז ןופ רעטומ יד ןערָאװעג ןיכ ךיא זיב ןעסקַאוװעג הרוחס
 ןעבָארגעב טגעיל רעטסכילבעיל רעד ןוא רעטסנהעש רעד רעכלעוו ןופ

 .יטעניסניס ןיא גנונהָאװ ןיימ ןעבענ

 ןוא ,יטעניסניס ןופ ?יימ ייווצ ,דנַאל ןיא טנהָאװעג בָאה ךיא
 "יסניס ןיא וליפא רענעיד ַא ןעגעירק וצ רעווש רהעז זיא סע יוװ ױזַא
 ,דנַאל ןיא טסנעיד ַא ןענעירק וצ ךילגעמנוא יו טוג ױזַא זיא ,יטענ
 טנעקעג ןעמ טָאה סָאװ .ןעלהָאצעב טוג ןענעק סָאװ יר ראָפ וליִפא
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 רעטסעווש ערהיא וצ ףעירב יד ןיא .םורּפ רהעז ןעוועג זיא יז ?ייוו
 ענילייווגנאלפ ןוא ערעווש רהיא ףיוא רהעז ךיז יז טנָאלקעב רעדירב ןוא
 ,ןעציקס .,ןעביירש גידנעטש יז טגעלפ גנואיירטשוצ ןעגעוו .טיײברַא
 עגיטעהט?הָאװ וצ ןעבעגקעווַא יז טנעלפ עיזעֶאּפ ןוא ןעלקיטרַא עניילק
 .ןופרעד רלענ ןעכאמ ןוא ןעקורד סָאד ןענעלפ עכלעוו ,ןעטפַאשלעזענ
 .ןערָאװענ טנַאקעב ןעמָאנ ס'טעיררעה זיא לייוורעד

 יז טָאה יטעניסניס ןיא ןעמוקעג 1826 ןיא זיא טעיררעה ןעוו
 עמיטניא רהיא ,וָאטס סעסימ זַא ,טכירכַאנ עגירעיורט יד ןעמוקעב
 יורפ יד ןעוועג זיא ענעברָאטשרעּפ יד .ןעברָאטשעג זיא ,ןידניירפ
 ,ןעבעירשעב ױזַא טרעוו יז ; וָאטס סיללע ןיװלַאק רָאסעּפָארּפ ןופ
 עניורב-טיור ,ןעניוא עיולב ,,יורפ עניילק ענהעש ,ענטַאקילעד ַא --
 רעניילק רענהעש ַא ,ריִלָאק רענייפ ,ברַאפ טיוה ענהעש  ,רָאָאה
 -ַאמ עכאפנייא ןוא עטנאסערעטניא רהעז ,ןהייצ ענייפ ,ליומ
 .ןערעינ

 -עג ענושמ טעמכ וָאטס רָאסעּפָארּפ םעד טָאה טסולרעפ רהיא
 -ַאוועג יז זיא יטעניסניס ןיא ןעמוקעג זיא טעיררעה ןעוו ןוא ,טכַאמ
 טפַאשרניירפ רעייז ךיז טָאה רהָאי ייווצ ןיא .ןירעטסיירט ןייז ןער

 עצרוק ַא .טבָאלרעפ ךיז ןעבָאה ייז ןוא עבעיל ַא וצ טלעקיווטנע
 ןידניירפ ַא רערהיא וצ טעיררעה טביירש טַארייה רהיא רַאפ טייצ
 : ; סעדנעגלָאפ

 ןייד טעו םורַא עדנוטש עבלַאה ַא ןיא ,ןידניירפ ערעייהט

 -ָאנ רהיא ןעלסקעוו רעשטיב טעיררעה ןידַארעמַאק לוש ןוא ןידניירפ
 רהָאי ַא ןיא ןוא טבָאלרעפ טזיב וד ,ערעייהט .ןרעדנַאנַא וצ ןעמ
 -יוו וטסליוו ןוא .,לַאזקיש ןעבלעזמעד ןעבָאה ךיוא וטסעוװ ייווצ רעדָא

 רעזעיד ראפ ,ערעייהט ןייס ,?לעװ 4? ןעלהיפ טסעוװ וד יו ןעס
 ןעפָאלשעג טינ ךָאו עטצעל יד ןיב ךיא ; טרעטיצעג ךיא בָאה טייצ
 -עווש ןעזעיד ןעמוקרעביא ךיא לע ױזַא יו טרהעלקעג בָאה ןוא טכענ

 ןָא טינרָאג בייה ךיא ןוא ןעמוקעג ןיא סע ! ףוא ןוא ,סיזירק ןער
 ייברעד טעװ רענייק .עשימייה ַא ןייז טעװ הנותח יד .ןעלהיפ וצ

 עניימ ןופ רענייק ,רעדירב ןוא רעטסעווש עניימ רעסיוא ןייז טינ
 -עטניא ןעסיורג ןעמונעג ןעבָאה עכלעוו ,עטנַאקעב ןוא דניירפ עלעיפ
 ,טארייה ןיימ ןופ גָאט םעד טינ ןעסייוו ,גנודניברעפ ןיימ ןיא סער
  ".ןעסיוו סעּפע ןעלעוו ייז רעדייא ךָאנ ןערעוו טכַאמעג טעװ סע ןוא
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 .ןעטירטשענּפָא סע טָאה טסבלעז סיירב .רמ .ןעק ןעמ זַא ,טעטּפױה

 -טנעעג ךיוא טָאה ןוא ןעגנוניימ עלַא וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה טעיררעה
 .ןיינ זַא טרעפ

 "סיוא רעד ייב ענעצס יד ,וָאטס סעסימ טביירש ,קנעדעג ךיא
 רעסיורג רעד .גיטכיוו ױזַא רימ ראפ ןעוועג זיא עכלעוו ,,גנולעטש
 ייז רַאפ .,דלעיפשטיל ןופ סרענעק עלַא טימ טקַאּפעג ןעוועג זיא לָאז
 רעניימ ןעוו .סנָאשיזָאּפמָאק ערעזנוא עלַא ןערָאװעג ןעזעלעג ןענייז

 -לעוו ,רעטאפ ןיימ יו טקרעמעב ךיא בָאה ,ןערָאװעג ןעזעלעגרָאפ זיא

 -עג גידעבעל זיא ,דנַאה עטכער סע'סיירב .רמ ייב ןעסעזעג זיא רעכ
 -רָאפ רעד ןעוו ןוא ,טריסערעטניארעפ רהעז ןעוועג זיא ןוא ןערָאװ
 : גידנעגערפ טרעהעג םהיא ךיא בָאה ,טגידנעעג ךיז טָאה ןעזעל
 ,רעטכָאט רעייא "7? ץאזפיוא ןעזעיד ןעבעירשעג טָאה רעװ ,
 רעד ןעוועג זיא סָאד .רעפטנע רעד ןעועג זיא "!ררעה ןיימ
 ".ןעבעל ןיימ ןיא טנעמָאמ רעטסעצלָאטש

 ןהעציירד ןוא ףלעווצ ןעשיווצ ןעוועג טלַא זיא טעיררעה ןעוו
 טָאה עכלעוו ,ןירעהטַאק רעטסעווש רהיא וצ ןעמוקעג יז זיא רהָאי
 וצ רהיא ייב םוא ,טָאקיטעננָאק ,דרָאפטרַאה ןיא עלוש ַא טנעפעעג
 -נעטש טנעלפ ןוא טסייג ןעשיטעָאּפ ַא טַאהעג טָאה טעיררעה .ןענרעל
 טָאה רעטסעווש רהיא רעבָא ,עטכידעג ןעביירש ךיילַא ךיז ראפ גיד
 ןעבענוצּפָא ךיז ןעהטארעג רהיא טָאה ןוא ןעטלַאהענּפָא ןופרעד רהיא
 .ןָאהטעג ךיוא טָאה יז סָאװ ,ןעכַאז עזעיגילער טימ

 ,1832 ןיא ,וָאטס סעסימ טָאה ןעזיירמורא ןעלעיפ רהיא ךָאנ

 -העוו ןוא ,דנַאלייא דָאר ,טרָאּפ-ינ ןיא םַאיליוװ רעדורב רהיא טכוזעב

 .עיפַארגָאעג עניילק ַא טסַאפרעפ יז טָאה ןעטרָאד ןעוועג זיא יז דנער
 "עג טקורדעג ןיא רעכלעוו ,לעכיב רעטשרע רהיא ןעוועג זיא סָאר
 .1822 ןיא ןערָאװ

 יטנאטסעטָארּפ ַא ןעוועג זיא ,רעשטיב רָאטקָאד ,רעטָאפ רהיא
 ואוו ןָאיגילער עשילָאהטַאק יד טריקַאטַא טָאה ןוא רעכילטסייג רעש

 "עג ךיוא זיא עכלעוו ,רעדיוו רעטכָאט ןייז .טנעקעג רָאנ טָאה רע
 ןָאיגילער עשילָאהטַאק יד טריקַאטַא טינ טָאה ,ןיטנַאטסעטָארּפ א ןעוו
 .טצעשעג םיחלנ עשילָאהטאק יד יז ןעבָאה ראפרעד ןוא

 ןעוועג ןערהָאי דנעגוי ערהיא ןופ טייצ עצנַאג יד זיא טעיררעה
 ,ןָאיגילער ןעוועג זיא טכיררעטנוא טּפױה רהיא ןוא ,ןירערהעל-לוש ַא
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 גנאפטנָא ןיא זיא ,ןערָאבענ זיא טעיררעה רעכלעוו ןיא ,זיוה יד
 ןיא יז רערייא .ךףַאד ןעניציּפש ַא טימ זיוה ענטַארדַאװק ַא ןעוועג
 -עג טָאה רעכלעוו ,?ייהט ַא טיובענוצ רעטָאפ רהיא טָאה ןערָאבעג
 םעד ןופ שזַאסע ןעטשרעטנוא םעד ןיא ."לייהט רעיינ רעד , ןעסייה
 -יזומ עשיסייה ןעכלעוו ןיא ,לַאז רעסיורג ַא ןעוועג זיא ?ייהט םעייג
 .ןערעוו ןעבעגעג ןעגעלפ ערנעבא עשילַאקס

 רהיא זַא ,ןעבעירשעג וָאטס סעסיס טָאה םייה רעזעיד ןעגעוו
 ביז טנהָאמרעד יז סָאד ןוא קיזומ טאהעג בעיל רהעז טָאה רעטָאפ
 ןעוועג ויא סָאד ,טייצ רענעי ןיא לַאפ ןייא ןעגעוו ןענינעגרעפ טימ

 -ַאיּפ עכיוה ענייפ ַא ןעווייהדוינ ןופ טכארבעג טָאה רעטָאפ רהיא ןעוו
 רעזעיד יוװ דיירפ טימ טליפעגנא ױזַא טינ יז טָאה ךאז ןייק .ָאנ
 -ילטסייג ס'ףרָאד ןרעמירָא ןייא ןיא טנעטורטסניא רעראברעדנואוו
 .זיוה ס'ןעכ

 -ָאפ רהיא ןעוועג זיא רעצעלּפ סגנילביל ס'טעיררעה ןופ רענייא

 לעקניוו ַא ןיא ןעכירקרעפ ביז יז טנעלפ ָאד .רעמיצ-רידוטש ס'רעט
 לעסיב ַא טנעקעג ןיוש טָאה יז .רעכיב טימ ןעגעלמורַא ךיז טגעלפ ןוא
 יז עכלעוו ,רעכיב יד ןופ ןעמענ יד ןעזעלרעביא יז טנעלפ ,ןעזעל

 .ןענַאטשרעּפ טינ טָאה
 רהָאי ןעבעיז ןוא סקעז ןעשיווצ ןעוועג טלַא זיא טעיררעה ןעוו

 יורפ עטייווצ ןייז .טארייהעג לָאמ ןעטייווצ םוצ רעטָאפ רהיא טָאה
 -ענ ןיא יז .ןיעמ רנַאלטרָאּפ ןופ רעטרָאּפ טעיררעה ססימ ןעוועג זיא

 טבעילעג יז ןעבָאה רעדניק עלַא ןוא גיצרעהטונ ןוא ןהעשדליב ןעוו
 .רעטוס ענעגייא ןייא יו

 עטסעב יד ןעוועג יז זיא רהָאי ןיינ ןעוועג טְלַא זיא טעיררעה ןעוו
 -םיוא עטסעב יד ןעכַאמ טנעלפ יז .עלוש רעד ןיא סַאלק רהיא ןיא
 יד ןופ ננולעטשסיוא ןייא עלוש רעד ןיא ןעוועג זיא רהָאי עֶלַא .עצעז

 רעליש עטסעב יד עכלעוו ןיא (עצעזפיוא) סנָאשיזָאּפמָאק עטסעב
 .רמ רערהעל לוש רעד טָאה רהָאי ןעזעיד .?ייהטנא ןעמונעג ןעבָאה
 "ול רעשילגנע רעד ןיא עלוש רעד ןיא רערהעל רעטסעב רעד ,סיירב
 : ןעמָאנ םעד רעטנוא ןָאשיזָאּפמָאק ַא ןעבעגעג ,רוטארעט

 ךרור ןערעוו טגייצרעביא עלעעז רעד טייקכילברעטשנוא יד ןעק ,
 ."ערהעל רוטַאנ

 -עב קרַאטש ןעביירש ןיא ןענָאה ןעמאד עגנוי יד ןופ ערערהעמ
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 סָאװ סָאד ,רעדניק עבעיל עניימ , : טנָאזעג טָאה ןוא טצעזעגרעריגַא
 טינ ןענייז סָאד ; דייל רהעז רעטומ רעייא טוהט ןָאהטעג טָאה רהיא

 ,!עמולב עלָאפטכארּפ ןופ ןעלצרָאװ ןרעדנָאז ,סעלעביצ ןייק ןעוועג
 -עג רעטומ רעייא טלָאװ ,טעּפעשטעג טינ ייז טלָאװ רהיא ןעוו ןוא

 עטיור עלָאפטכארּפ עסיורנ עכלעזַא ןעטרָאנ ןיא רעמוז ןעטסכענ טָאה

 ףיא ".ןעהעזעג טינ לָאמנייק ְךָאנ טָאה רהיא סָאװ ןעמולב עלעג ןוא

 ןוא ןערָאװעג עֶלַא ןענייז רימ ןעגאלשעגרערינ יוװ ךָאנ ךיז ןהָאמרעד

 .לעקעז ןעגירייל םעד טקוקעגנָא ןעבָאה רימ גירעיורס יו

 ראוונעגעג סרעטומ רעזנוא ,וָאטס .סרמ טגָאז ,?הָאוװבָא

 גנורעניארע יד זַא ךיא קנעד ,עטימ רעזנוא ןופ ןעדנואוושרעפ זיא

 סולפגייא ןעטוג רהעמ טָאהעג ןעבָאה עלעיּפשייב ערהיא ןוא רחיא ןָא

 " סרעטומ עלעיפ ןופ טרַאװנעגעג עגידעבעל יד יו עילימַאפ רעד ףיוא

 ןיא םטעיררעה ואוו ,טָאקיטעננָאק ,רלעיפשסיל ןופ דנעגעג יר

 גנולקיוטנע רעד ףיױא טקעפע ןעסיורג ַא טַאהענ טָאה ,ןערָאבעג

 רוטַאנ רעד וצ עבעיל עכילננעלסנעבעל רהיא .רעטקַארַאכ רהיא ןופ

 -לעז יד ךרוד ןָא דנעגוי רעד ןופ ךָאנ טלעקיווטנע רהיא ןיא ךיז טָאה

 ןעגעו .ןעכייט ןוא דלַאו ,גרעב ס'דלעיפשטיל ןופ טייהנהעש ענעט

 - +  יז טביירש םעד

 יר ןענייז רלעיפשטיל ןעגעוו ןעגנונהָאמרעד עגנוי ץנַאג עניימ,

 ןוא טקירדעגנייא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,,ןעטפַאשדנַאל עלָאפטכַארּפ
 טַאהעג בָאה ךיא רעדייא ְךָאנ ,ןעקנאדעג ןייס טערליבעג ןעבָאה

 גנונעכער ןעבעג וצ ךיז רעדָא ןעלהיפעג עניימ ןעקיררוצסיוא רעטרעוו

 ןענַאטשעג ןיא ,זנוא ןופ טייז טסעוו רעד ןיא .קנעד ךיא סָאװ ןוֿפ

 גנאל ןעדנוטש ןוא ,?יה טקעּפסָארּפ ןעמָאנ ן'טימ גרַאב רעטַאלג ַא
 םעד גידנרעדנואוועב ןוא גידנעקנעד רעטסנעפ ן'ייב ןעציז ךיא געלפ

 "יווצ ןעניישכרוד טגעלפ רעכלעוו ,גנַאגרעטנואנענוז ןעטפַאהרעביוצ

 טימ רעסעלש יו ןעהעזענסיוא ןעבָאה סָאװו ,סנעקלָאװ ןעסַאמ ןעש

 .גרעב ןופ טלעגנירעגמורַא סמערוט

 גרעב ערעדנַא ןעגעלעג ןענייז זנוא ןופ טייז רערערנַא רער ןיא

 ףייר ןעוועג ןענייז ןעטייז סעמעוו ,סליה טָאנסעשט ןעמָאנ ן'טימ

 ןוא רילָאק םעד טלעסקעוועג ןענָאה סָאװ ,רעמיוב טיט ןעסקַאװעב

 ןאד ןוא רעמוז ןופ רילָאק ןעפעיט םער זיב גנילהירפ ַא ןופ ןירג יד

 ",טסברעה ןופ ןעגיובנענער ַא ןופ ץנַאלנ םוצ
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 וָאטס רעשטיּב טעיררעה

 ,ןערָאװעג ןערָאבעג זיא ןיבעק ס'םָאט ?עקנָא ןופ ןירעסַאפרעּפ יד
 רעטָאפ רהיא .טָאקיטעננָאק ,דלעיפשטיל ןיא ,1811 ינוי ןעט14 ןעד
 יז ןוא ,רעשטיב ןאמייל רָאטקָאד ,רעכילטסייג רעד ןעוועג זיא

 .רעדניק ףלע ענייז ןופ ענייא ןעוועג זיא
 טלַא זיא יז ןעוו ןָא ךיז טבייה ןעקנעדעג ןופ גנאפנא ס'טעיררעה

 זיא סָאד ,ןעברָאטשענ זיא רעטומ רהיא ןעוו ,רהָאי ףניפ ןעוועג

 -עב רעטעּפש טָאה יז ןעו .1816 רעבמעטּפעס ןעט29 ןעד ,ןעוועג

 ןיימ , : רעטומ רהיא ןעגעוו ױזַא יז טגָאז ,לַאפרָאפ ןעזעיד ןעבעירש

 םעד ןיא טָאה ןוא ןירענטרעג עשיטסאיזוהטנע ןייא ןעוועג זיא רעטומ

 רהיא .טביולרע רהיא ןעבָאה ןעטפערק יד לעיפיוו ןָאהטעג ?עיפ ױזַא

 טימ לעקעז םעניילק ַא קרָאױנ ןופ טקישעג רהיא טָאה ןהַאשזד רעדורב

 -צרָאװ עזעיד טָאה רעדירב ס'טעיררעה ןופ רענייא .ןעלצרָאװ ןעמולב

 עגירביא יד טדערעגנייא טָאה ןוא ץַאלּפ רעייז ןופ ןעמונעגסױרַא ןעל

 ןעסע ןעשנעמ עסיודג עלַא ןוא סעלעביצ עסיז ןענייז סָאד זַא ,רעדניק

 ףיוא ןעפרָאװעגפױרַא הרבח עניילק עצנַאג יד ךיז טָאה ףיורעד .ייז

 .ןעגנולשעגנייא קילבנעניוא ןייא ןיא ייז ןעבָאה ןוא ןעלצרָאװ יד

 ןעועג זיא סָאד זַא ,טרעדנואוועג ךיז ייז ןעבָאה םעדכָאנ טשרע

 .םעט םעד טאהעגנ טינ טָאה ןוא סעלעביצ רַאפ סיז וצ

 רעד ןיא ןענעישרע טכיזעג סעניהור סרעטומ רעזנוא זיא ןאד,

 -רעד רהיא ןעבָאה ןוא ןעפָאלעג ןעגעגטנע רהיא ןעֶנייז ריס ; ריהט

 סעלעביצ עלַא ןעבָאה רימ ױזַא יו ןוא גנוקעדטנע רעזנוא ןופ טלייצ

 ! ןעסענעגפיוא-

 "עג ןעניהור רהיא ןופ קורדסיוא רעד זא ,ךיוא קנעדעג ךיא,

 רָאנ ךיז טָאה יז ; טרעדנערעפ טינ רָאֶאה ַא ףיוא ךיז טָאה טכיז





 ןופ גנוּבײרשעּב-סנעּבעל עצרוק

 .וָאטס רעשטיּב טעיררעה
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 447 ואטס רעשטיב טע -ררעה

 יד ןופ ןעטערטסױרַא טכוזעג גנַאל ןעכָאה ןעטאַאטש הטוָאס יד

 ןעו רעבָא ,עגארפ ןעווַאלקש רעד ןעגעוו ןעטַאַאטש עטגינייארעפ
 ןערָאװעג רענירעבעק ךָאנ ייז ןענייז ,ןערָאװעג טלהעוורע זיא ןלאקניל

 .געירק ַא וצ טעטיירעברָאפ ךיז ןעבָאה ןוא

 ןעוו ןוא יירעוואלקש יד ןעּפַאשוצּפָא עיצַאמַאלקָארּפ ס'ןלָאקניל

 -רעגריב םעד ןעפורעגסיורַא ךיילנ טָאה ,ץעזעג ַא ןערָאװעג זיא סָאד

 .געירק

 רעיפ רעביא טרעיודעג טָאה געירק-רעדורב רעכילקערש רעזעיד

 ןעננַאגעג ןערהָאלרעפ ןענייז סנעבעל ןעשנעמ ןָאילימ ַא רעביא .רהֶאי

 עטכולפרעפ יד רעבָא .ןערָאװעג טעטסיוורעפ טעמכ זיא דנאל יד ןוא

 .ןערָאװעג טפַאשענּפָא זיא יירעוואלקש

 -רעד "ןיבעק ס'םָאט ?עקנָא , ןופ ןירעסַאפרעפ יד טָאה סָאד ןוא

 -ערג ַא ךָאנ סע טבעיג .ןעגיוא ענעגייא ערהיא טימ ןעהעז וצ טבעל

 ןערהָאי טרעפּפָאעג טָאה רעכלעוו ןעשנעמ ַא רַאפ ןעגינעגרעפ רערעס

 -יוט ןעכלעוו ךרוד ,לעיצ םענעבַאהרע ַאזַא ןעכייררע וצ טייצ עגנַאל
 ןוא רעמַאזיורג ַאזַא ןופ ןערָאװעג טיירפעב ןענייז ןעשנעמ רעדנעז

 ? גנולדנַאהעב רעכילשנעמנוא

 .טפפאי .י
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 טימ ןעפרָאװעגניירַא ךיז טָאה רע ןוא ןעטַאַאטש עיירפ יד ןופ רעמ
 טימ טָאה רע .יירעווַאלקש ןעגעג ףּפמַאק םעד ןיא רעייפ ןעשידלעה ַא
 לארעביא טרעייפענ רע טָאה רהָאי סקעז .ןהיז רעיפ ענייז טַאהעג ךיז
 זיא סע זַא ,טסנערענ טָאה רע זיב ,ןעדער ערעגָאיצולָאװער ענייז
 זַא ,טֿפָאהעג טָאה רע .דנַאטשפיוא םעניימעגלא ןייא ןעכַאמ וצ טייצ
 ןייז ףיוא רע טָאה 1859 ןיא .ןעביוהפיוא ךיז ןעלעוו ןעוואלקש יד

 -נעמַאזוצ ןוא טנַאיװָארּפ ןוא רהעוועגנ ןעלמַאז וצ ןעגנאפעגנָא םרַאפ
 עניילק ַא ןעלאפעב וצ ןַאלּפ ַא טכַאמעג טָאה רע  .סרעגענ ןעפור
 עלַא טימ רהעווענ יד ןעמהענוצ ןעטרָאד ןוא טדָאטש גנוטסעפ
 -םיוא ןעניימעגלַא םעד ןעגנאפנָא ןאד ןוא ,ןעלאירעטַאמ סגעירק
 .סרעגענ יד ןופ דנַאטש

 ייז ןעשיווצ ,עסייוו ןהעצנעבעיז טימ רע זיא טכַאנ ןייא ןיא
 ןוא גנוטסעפ יד ןעלאפעב ,סרעגענ רֶאָאֹּפ ַא ןוא ןהיז ייווצ ענייז

 -עג רע טָאה גנוטסעפ רעד ןופ ןערעיציפָא יד .ןעמונעגננייא יז ןעבָאה
 .ןעגנַאפעג ןעמונ

 ןענרָאמ ףיוא .ןעביוהעגפיוא טינ רעבָא ךיז ןעבָאה סרענענ יד
 -ענ טָאה רע ןוא טדעטש ערעדנא ןופ רעטילימ ןעמוקעגנָא ןענייז

 עגיטלַאװעג ַא ןענעג ןעשנעמ לעפייה ןייז טימ דלעה ַא יו טפּפמעק
 ןאד ןוא ןערָאװעג ןעסָאשעג ןענייז ןהיז עדייב ענייז .טכַאמרעביא
 ןעמונעג םהיא טָאה ןעמ ןעוו .ןערָאװעג טעדנואוורעפ ךיוא רע זיא
 -נא רעד ןוא רעטיוט ַא םהיא ןעבענ ןעגעלעג ןהוז ןייא זיא ןעננאפעג
 םעד ףיוא ּפָאק ן'טימ גידנעניל ןעברַאטש ןיא ןעטלַאהעג טָאה רערעד

 .טסורב ס'רעטאפ ןעטערנואוורעפ
 -רוארעפ ןוא הטַאררעּפ רַאפ טּפשמ'ענ ןעמ טָאה ןוארב ןהַאשזד

 -נַאהעג רע זיא רעטעּפש טייצ עצרוק ַא .ןעגנעהפיוא םוצ טלייהט
 .ןערָאװעג ןענ

 ןעמ ןעד ,ןערָאװעג רעסערג ךָאנ םרוטש רעד זיא טיוט ןייז ךָאנ
 עטכערעג א ראפ טפּפמעקעג טָאה רע זַא ,ןעהעזעגנייא ךיילנ טָאה
 .רעריטרַאמ ַא סלַא ןערָאװעג טרימאלקָארּפ זיא רע ןוא ךַאז

 טלהעוורע ןלָאקניל םעהערבייא זיא ,1860 ןיא ,רעטעּפש רֶהָאי א
 זיא סָאד .ןעטַאַאטש עטגינייארעפ יד ןופ טנעדיזערּפ סלַא ןערָאװעג

 א ןעוועג זיא רע ןעד ,יירעוואלקש רעד ראפ ּפַאלק-טױט רעד ןעוועג
 ר .יירעוואלקש ןופ רענגעג רענידרעייפ



 רעצעזרעּביא ןופ םרָאװ-סולש

 טכייררע ןירעסאפרעפ יד טָאה גנולהעצרע רעכילקערש רהיא טימ

 ס'םָאט לעקנָא  רהיא טימ זַא טנַאקעב ןיימעגלַא זיא סע .לעיצ רהיא
 טייז רעד ןיא סיוטש רעסעט ןעטססרַאטש םעד ןעבענעג יז טָאה "ןיבעק

 .יירעוװַאלקש רענַאקירעמַא רעד ןופ

 עגנאל ןופ טמַאטשעג ןיוש טָאה יירעוואלקש ןעגעג ?היפעג רעד

 ןעטערטעגפיוא ןענייז רענעמ עסיורג עלעיפ ןוא אקירעמַא ןיא ןערהָאי

 -הטוַאס ןיא ןעטַאַאטש ןעוואלקש יר ןופ רערהיפ יד רעבָא ,םעד ןעגעג

 סָאװטע רעווש ןעוועג זיא סע ןוא גיטכעמ וצ ןעוועג ןענייז ַאקירעמַא

 ןיא טכַאמ עסיורג ַא טַאהעג ייז ןעבָאה םעד רעסיוא ; ןערהיפוצסיוא

 ּפַאלק ןעטסערג םעד .ןעטַאַאטש עטגינייארעפ יד ןופ סערגנָאק םעד

 סערגנָאק רעד סָאװ ץעזעג ןעיינ םעד ןופ ןעמוקעב יירעווַאלקש יד טָאה

 סָאװ רענייא רערעי זַא ,טעטיולעג טָאה רעכלעוו ,טרהיפעגנייא טָאה

 רעווש טעוו ווַאלקש םענעּפָאלטנע ןייא ןעטלַאהעב רעדָא ןעצישעב טעוו

 ןעוו ,טייצ רער זיב .סינגנעפעג רעדָא טלעג טימ ןערעוו טפארטשעב

 היא ןעמ טָאה ,טַאַאטש רעדנַאנַא ןיא ןעפָאלטנע זיא ווַאלקש ַא

 -עג ךיז טָאה ווַאלקש רעכילקילגנוא רעד ןוא ,ןָאהט טנעקעג טינרָאג

 ןעמ טָאה ץעזעג ןעיינ ןעזעיד טימ .רעגינייּפ ענייז ןופ ןעטער טנעק

 ןעצישעב וצ טייקכילגעמ יר ןעשנעמ ןעניצרעהטוג םעד ייב ןעמונעגוצ

 גנונפָאה קנופ ןעטצעל םעד וװַאלקש םעד ייב ןוא וװַאלקש ןעמירָא םעד

 .ןערעוו וצ טעטערעג

 ןעגעג ףּפמַאק רעד ןוא דנַאל עצנַאנ סָאד טרהירעגנפיוא טָאה סָאד
 ָאד .רעייפ רהעמ טימ ןערָאװעג ןעמונעגפיוא זיא יירעווַאלקש רעד

 עצנַאג ַא טכַאמעג טָאה ןוא ,"ןיבעק ס'םָאט לעקנָא  ןענעישרע זיא

 .טלעוו רעצנַאנ רעד ןיא עיצולָאװער

 רעד היוא ןענעישרע זיא ךוב םעד ןופ גנוניישרע רעד ְּךָאנ רלַאב

 ,"רַשפ ַא ,רהָאי גיצכעז ןופ ןַאסַא ןוארב ןהַאשור עגעצפ
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 .רענעיד םעד ןעפורעג דלַאב טָאה ןעמ .ןעיירפעב םהיא רע טעו

 לָאמַא טָאה רע ביוא ,טנערפעג ןע'ןַאהטַאנ טָאה רעטסַאט רעננוי רעד

 .גנולרנַאהעב עטכעלש ןעגעג ןעגָאלקעב וצ ךיז ךאזרוא ןייא טָאהעג
 עֶלַא טייז רהיא .טרעפטנעעג ןַאהטַאנ טָאה ,,רעטסַאמ ,ןיינ --

 .טונ רימ וצ ןעוועג לָאמ
 ? ןעזָאלרעפ ךימ וטסליװ סָאװ ראפ ןעד ,לעוװ ---

 ןעיינ ַא ןענירק ןעק ףיא ןוא ןעברַאטש ןעק רעטסַאמ רעד --

 .ןַאמ רעיירפ א ןייז רעסעב ליוװ ךיא .,רעטסַאמ

 -טנעעג ןַאס רעגנוי רעד טָאה גנוגיילרעביא רעצרוק ַא ְךָאנ

 .טרעפ

 -לעז סָאד ןָאהטעג ךיוא ךיא טלָאװ ץַאלּפ ןייד ףיוא ,ןַאהטַאנ --

 .יירפ טזיב וד .ענ

 טָאה ןוא ןערעיּפַאּפ-סגנואיירפעב טכַאמעגסיוא ךיילנג טָאה רע

 ן'פיוא ןערהיפפיורַא ןע'ןַאהטַאנ לָאז רע זַא טלעג רעקעווק םעד ןעבעגעג

 םענייפ ַא ןעזָאלעג ךיוא טָאה רע .ןעבעל ןעיירפ ַא ןעגנאפוצנא ,געוו

 רעזעיד .ןערהיפ וצ ךיז יו תוצע עטוג טיס ןַאמ ןעגנוי ן'רַאפ ףעירב

 .רנַאה ןיא ןירעסאפרעפ רעד ייב ןעוועג טייצ עגנַאל ַא זיא ףעירב

 -עב וצ םוא גונעג ןָאהטעג טָאה יז זַא ,טפָאה ןירעסאפרעפ יד

 -יווצ ערעטקַארַאכ עגיצרעהטוג ןוא עלעדע ָאד ןענייז סע זַא ,ןעזייוו

 ,עגינעי יר טגערפ יז רעבָא ,הטואס יד ןיא סרעצנאלפ ענלעצנייא ןעש

 ? ערעטקַארַאכ עכלעזַא ?עיפ ָאד ןענייז : טלעװ יד ןענעק עכלעוו

 ןוא ןעזעל טלָאװעג טינ ןירעסַאפרעפ יד טָאה ןערהָאי עלעיפ

 רַאפ ךילנייּפ ןעוועג זיא סע לייוו ,יירעװַאלקש יד ןעגעוו ןרעה טינ

 ייוויצ ןוא גנורהעלקפיוא רעד טימ זַא טנעכערעג טָאה יז ןוא ,רהיא

 רעד טייז רעבָא ,ןעדניוושרעפ ןעזומ יירעוואלקש יד טעװ ןָאיצַאזיל

 *לעװו ,ןערָאװעג ןעסָאלשעב סעּרגנָאק ןופ זיא 1850 ןופ ץעזענ רעיינ
 טָאה ,ווַאלקש םענעפָאלטנע ןייא ןעמהענוצפיוא ןעטָאברעפ טָאה רעכ

 ,ןָאהטעג סָאד ןעבָאה סָאװ ןעשנעמ יד זַא ,ןעקנעד טנעקענ רָאנ יז

 -עב ךיז יז טָאה ראפרעד ןוא ,זיא יירעוואלקש יד סָאװ טינ ןעסייוו

 רעטסנרע ןוא רעטסעב רעד ןיא ןעטקַאפ יד ןעבעגוצסיורַא ןעסָאלש
 ס'םָאט ?לעקנָאא ךוב רהיא טימ ןָאהטענ יז טָאה סָאד ןוא .טכיל
 ."ןיבעס

 ודאי ליבי
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 -נוה ןהעצכא ןעטָאבעגנָא ןעבָאה ייז .לַאזקיש רהיא רַאפ ריילטימ

 ןעטָאבעג ןעבָאה ערעדנַא ; גנואיירפעב רהיא רַאפ רַאלָאד טרעד

 -אלקש ַא ןופ הער היח יד רעבָא ,הטרעוו ןעוועג זיא יז יו רהעמ טעמכ

 ןיא טּפעלשעגקעװַא יז טָאה ןעמ .טלָאװעג טינ טָאה רעלדנעהנעוו
 "יא טמרַאברע טָאג ךיז טָאה געוװ ןעבלַאה ףיוא רעבָא ,סנעילרָארינ

 יריימ ייווצ ךָאנ ןעוועג ןענייז סע .ןעברָאטשעג זיא יז ןוא רהיא רעב

 ן'רַאפ .ןָאסדנומדע ןעמָאנ ן'טיס עינַאּפמָאק רעבלעזרעד ןיא ךעל

 םוצ ןעגנַאנעג רעטסעוװש ערעטלע ןייא זיא ,קרַאמ ןיא ןעקישקעװַא

 רהיא רע טָאה ,ייז רַאפ ןעטעב וצ רעלרנעהנעוואלקש ןעשירעדרעמ

 ערעייהט ןוא רעדיילק ענייפ ַא ראפ סָאװו ןעלהעצרעד וצ ןעגנאפעגנָא

 ןעמ ,ןעפלָאהעג טינ טָאה ןעטעב רעייז .ןעבָאה ןעלעוו ייז לעבעמ

 ייז ןענייז ךילדנע רעבָא ,סנעילרָא-רינ ןיא טקישעגקעווא ייז טָאה

 יוצ טכארבעג ןוא טלעג עמוס עסיורג א ראפ ןערָאװעג טזיילעגסיוא
 ",קיר

 -עמע ןוא ן'יסַאק ןופ עטכישעג יד זַא ןעהעז טינ ןופרעד ןעמ ןעק

 : ? ןעכיילג ַא ןעבָאה ן'עניל
 טנעוועב ןעגעווטסעד ןופ טײקשיאייטרַאּפנוא ןוא טייקניטכערעג

 רעלק טנייס ןופ רעטקַארַאכ רעלעדע רעד זַא ןעזייוו וצ ןירעסאפרעפ יד

 : טזייוועב טָאדקענַא רעדנעגלָאפ רעד סָאװ ,ןעכיילג ַא ךיוא טניפעג

 . ררעה רעגנוי ַא ןעוועג יטעניסניס ןיא זיא קירוצ רהָאי עכילטע טימ

 םהיא טָאה רעכלעוו ,רענעיד-בייל ַא טימ ןעטַאַאטש הטוָאס יד ןופ

 טָאה (רענעיד רעד) ןַאמ רעגנוי רעד .ףיוא זייוודניק ןופ ךָאנ טנעידעב

 ןוא .,טייהיירפ ןייז ןעניוועג וצ טייהנעגעלעג רעד טימ טצונעב ךיז

 רעטנוא ןעמונעג םהיא טָאה רעכלעוו ,רעקעווס ַא וצ ןעפַאלטנע זיא

 ןופ רעצישעב ַא סלַא טנַאקעב ןעוועג זיא רעקעווק רעד ; ץוש ןייז

 רעקעווק םוצ ןעמוקעג זיא ררעה רעגנוי רעד .ןעווַאלקש ענעפָאלטנע

 טָאה רע ןוא ןעווַאלקש ענייז טלעדנַאהעב טוג רהעז טָאה רע .סעכאלעמ

 רענעיד ןייז טערעגנָא טָאה רעקעווק רעד זַא ,טקנעדעג טינ סרעדנַא

 .ןוא ןעטוג ַא טַאהעג טָאה רע יוװ ױזַא רעבָא .ןעפיולטנע לָאז רע זַא
 "רע עשינַאל ךרוד רעקעווק רעד םהיא טָאה רעטקַארַאכ ןעטכערעג

 ְךֶאנ רע טָאה עקינָאל ערהָאלק ַאזַא .טניהורעב ךיילנ ןעגנורהעלק
 ביוא זַא ,רעקעווק םעד טגָאזעג טָאה רע ןוא סרעהעג טינ ?ָאמנייק

 ,יירפ ןייז ליוװ רע זַא ,ןעגיוא יד ןיא ןענָאז םהיא טעוו ווַאלקש ןייז
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 עגינייא .ןעבעל רהיא ןיא ןערָאװעג ןעהעזעג לָאס ןייא יו רהעמ זיא

 עגינייא ,ןעטייהנעבעגעב עשיטנַאמָאר ןוא עשיגַארט עפעיט יד ןופ

 -ילקריוו ןיא ןעכיילג רעייז ןעבָאה ,ןעגנוריסַאּפ עטסכילקערש יד ןופ

 ךייט ָאייהָא םעד רעבירַא זיא רעטומ יד יו לַאפרָאפ רעד .ןעבעל ןעכ

 רעד טימ עטבישעג יד .טקַאפ רעטנַאקעב ַא זיא זייא רעקיטש יד ףיוא

 רעד ןעּשלעוו ,לַאפרָאפ ַא זיא (?עטיּפַאק רענהעצניינ) עורּפ רעטלַא
 -רעד ןופ .טנהָאוװעגייב ןיילַא סע טָאה ןירעפאפרעפ רעד ןופ רעדורב

 -עוװ : ירגעל טימ עטכישעג יד ןערָאװעג ןעמונעג זיא עלעווק רעבלעז

 -ָאק םהיא וצ ןערהָאפעג זיא רעכלעוו ,רעדורב רהיא טָאה םהיא ןעג

 ןעבעגעג טסָארּפ ץנַאנ רימ טָאה רע : ןעבעירשעג ױזַא ,,ןעריטקעל

 -ַאה רעסיורג ַא יוװ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,סעקַאלוק ענייז ןעלהיפ וצ

 טייקטרַאה יד זַא טלהעצרעד רימ טָאה רע ןוא ,עלדַאװָאק ַא ףיוא רעמ

 בָאה ךיא ןעוו .סרעגענ יד טיג רע סָאװ ּפעלק ןופ טמוק טיוה יד ןופ

 ךיז בָאה ךיא ,טמעהטָאענּפָא ךיא בָאה ,עיצַאטנאלּפ ןייז ןעזָאלרעפ

 ןיא םינלזג עדנַאב ַא ןופ ןייז ?ליצמ ךיז טלָאװ ךיא יו יוזא טלהיפעג

 : ",דלַאװ

 לָאמ לעיפ רהעז טָאה ןע'םָאט לעקנָא ןופ עדנע עגירעיורט יד זַא

 ןענעק סָאװ ,דנַאל ןעצנַאנ ן'רעביא תודע ָאד ןענייז ,ןעכיילג רהיא
 ןעטַאַאטש הטוָאס עלַא ןיא זא טנַאקעב זיא סע .ןעגיטעטשעב סָאד

 -ָאז טינ ןענעק סרעגענ טרעדנוה .ןייז טינ תודע ןייק רעגענ רעד ןעק

 .ןעסייוו ןייא ןעגעג תורע ןעג

 זיא סעקטַאלומ ןופ ףיוקרעפ רעכילדנעש ןוא רעכילטנעפע רעד

 ןעּפַאכ םעד טימ ל?אפרָאפ םעד טייז ךַאז עכילנהעוועג ַא ןערָאװעג

 ןופ עדער א ןופ סעדנעגלָאפ סױרַא ןעמהענ רימ .לרױּפ ףיש ן'פיוא

 ןופ עינַאּפמָאק רעד ןיא, : טגָאז רע ,ןנַאמ סיײרָאה טַאקָאװדַא םעד

 טריבורּפ 1848 רהָאי ןיא ןעבָאה עכלעוו ,ןענָאזרעּפ גיצבעיז-ןוא-סקעז

 סעמעוו ,לרױּפ ףיש רעד ןופ איבמאלָאק טקירטסיד ןופ ןעפיולטנע וצ

 -העמ ןעוועג ןענייז ,ןעגידייהטרעפ ןעפלָאהעג בָאה ךיא ןערעיציפא

 ןעועג הטרעוו ןענייז עכלעוו ,ךעלדיימ עטנוזעג ןוא ענהעש ערער

 ןעוועג זיא לעסָאר טעבַאזילע .טלעג לעיפ ךעלדיימ ןופ רענעק ראפ

 עּפַאל ס'רעלדנעהנעווַאלקש ַא ןיא ןעלאפעגניירַא זיא יז .ייז ןופ ענייא

 "רעה יד .סנעילרָאדינ ןיא קרַאמ ן'רַאפ ןערָאװעג טמיטשעב זיא ןוא

 טימ ןערָאװעג טליפעגנָא ןענייז ןעהעזעג יז ןעבָאה סָאװ עזעיד ןופ רעצ
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 | .ריירפ ראפ טנייוועג ןעבָאה עֶלַא
 -עג קנאד יד ןעוו ,טגָאזעג שזדרָאשוד טָאה ,ּךַאז ןייא ךָאנ --

 רעזנוא עלַא טקנעדעג רהיא  ,ןעזָאלעגכָאנ ןעבָאה םהיא וצ ןעיירש
 ? םָאט לעקנָא ןעטוג

 ןוא ןעברָאטשעג זיא םָאט יו טלחעצרעד שזדרָאשזד ייז טָאה ָאד
 ..רעטרעוו עטצעל ענייז

 ,טָאנ רַאפ ןרָאװשעג בָאה ךיא סָאװ רבק ןייז ףיוא ןזיא סָאד
 ןעק ךיא יװ גנַאל ױזַא ,ווַאלקש ןייק ןעבָאה טינ לָאמניײק לָאז ךיא זַא

 ,וצרעד ןעמוק טינ לָאז טייל עניימ ןופ רענייק ןוא ,ןעיירפעב םהיא

 ןעברַאטש לָאז רע ןוא עילימאפ ןייז ןופ ןעסיירּפָא םהיא ?ָאז ןעמ זַא

 ןעו ָאזלַא .עיצַאטנַאלּפ ענעטלָאשרעפ ַא ףיוא רעטלעגָאװרעפ ַא

 טָאה רהיא זַא ןעקנעדעג רהיא טלָאז ,טייהיירפ רעייא טסינענ רהיא
 סע טלָאז רהיא ןוא ן'םָאט ןעניצרעהטונ םענעי ןעקנאדרעפ וצ סָאד
 ןָא טקנערעג .רעדניק ןוא יורפ ןייז טייקכילדניירפ טימ ןעלהָאצעב
 ןיבעק ס'םָאט לעקנָא טהעז רהיא סָאװ לָאמ סעדעי טייהיירפ רעייא
 .ןעוועג זיא רע יו יירט ןוא טוג ױזַא ןייז טלָאז רהיא ןוא

 .לעטיּמַאק רעטסגיצרעפ-ןוא-ףניפ

 .ןעגנוקרעמעב-סולש

 ביז ןעבָאה ַאקירעמַא ץנַאג ןופ ןעטנעדנָאּפסערָאק ענערעישרעפ
 עטכישעג יד ביוא ,טגערפעגנָא ךוב ןעזעיד ןופ ןירעסַאפרעפ רעד ייב
 .רעפטנע םעניימעגלא ןייא ןעבעג טעװ יז ןוא ,תמא זיא

 -רע עזעיד ןעמאזוצ ןעלעטש עכלעוו ןעגנוריסַאּפ ענלעצנייא יד |
 ןעמוקעגרָאפ ןענייז ייז ; גיטכיר ?ייהט ןעטסערג םוצ ןענייז גנולהעצ
 -נוטכארטעב יד רעטנוא רעדָא ןעגנוטכארטעב ענעגייא ערהיא רעטנוא
 -רעּפמ טכארטעב ןעבָאה דניירפ ערהיא רעדרָא יז .דניירפ ערהיא ןופ ןענ
 -רָאפ גיטכיר רהעז ךוב םעד ןיא ןענייז רעטקַארַאכ סעמעוו ,ןענָאז
 טרָאװ רַאֿפ סרָאװ ןענייז ןעגנוביירשעב יד ןופ עלעיפ ןוא .טלעטשעג
 .טרעהעג סע ןעבָאה דניירפ ערהיא רעדָא יז סָאװ

 ןופ ןערָאװעג ןעמונעג זיא רעטקַארַאכ רהיא ןוא ןָאזרעּפ ס'אזילע

 םָאט ?עקנָא ןופ טייקכילרהע יד ןוא טייחיירט ענעבעגרע יד .ןעבעל
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 ןייס ,דימ טהייצרעפ ! סיסימ .,הֶא .טנייוויוצ קרַאטש ךיז טָאה
 ! סעלַא זיא סָאד --- ! ןעכָארבוצ זיא ץרַאה

 דנערהעוו ,טגָאזעג יבלעש סעסיט טָאה ,סָאד סייוו ךיא --

 ץרַאה ןייד רעדייל ןעק ךיא ןוא ,ןעסָאלפענ ןענייז ןערהערט ערהיא
 ! ןעלייה טָאג ךיד לָאז ; ןעלייה טינ

 טָאה ןאד .טנייווענ ןעבָאה עלַא ןוא ליטש ןעוועג זיא עלייוו ַא

 ןעגנוסירג יד ןעבעגעגרעביא טָאה ןוא טצעזעגרעדינא שזדרָאשזד ךיז
 .טיוט ן'רַאפ ןעבעגעג םהיא טָאה םָאט סָאװ

 -?עש ןופ רענעיד עלַא ןענרָאמ ַא ןיא ןענייז רעטעּפש טַאנָאמ ַא

 זיוה ןופ לַאז ןעסיורג םעד ןיא ןערָאװעג ןעפורעגנעמאזוצ גנוציזעב ס'יב
 .רעטסַאט ןעגנוי רעייז ןופ רעטרעוו רֶאֶאַּפ ַא ןערעה וצ

 -ַאּפ קַאּפ ַא טימ ןענעישרע רע זיא גנושאררעביא סנעמעלַא וצ

 ןערעיּפַאּפ סגנואיירפעב יד ןעוועג ןענייז סָאו ,דנַאה ןיא ןערעיּפ
 -וצ ייז טָאה ןוא ןעזעלענרָאפ ייז טָאה רע עכלעוו ,ייז ןופ ןרעדעי ראפ
 .עלא ןופ ןרעמָאי ןוא ןענייוו רעטנוא טלייהט

 טשטעווקעג םהיא וצ ךיז ןעבָאה ,ןעגעווטסעד ןופ ,ייז ןופ עלעיפ
 םהיא ןעבָאה ןוא ןעקישקעװוַא טינ ייז לָאז רע זַא ,ןעטעבעג םהיא ןוא

 .סירוצ ןערעיּפַאּפ יד טקעטשענ
 -עג ןעבָאה רימ .ןענייז רימ יו רעיירפ ןייז טינ ןעליוו רימ ---

 ןעזָאלרעפ טינ ןעליוו ריס .טלָאװעג ןעבָאה רימ סָאװ סעֶלַא טָאה

 ! עגירביא סעלא ןוא סעסימ יד ןוא רעטסַאמט ן'טימ ץַאלּפ ןעטלַא םעד
 רלַאב ױזַא ,טגָאזעג שזדרָאשזד טָאה ,דניירמ עטוג עניימ ---

 רעד .ןעזָאלרעּפ טינ ךימ טפראד רהיא ,ןערָאװעג רעליטש זיא סע יו
 .טַאהעג טָאה רע סָאװ ןעשנעמ ?הָאצ עבלעז יד ןעבָאה ףרַאד ץַאלּפ
 רענעמ עיירפ טצעי טייז רהיא רעבָא .רעהירפ יו טביילב זיוה יד
 לעיפיוו ?עיפ ױזַא טלַאהעג ןעלהָאצ ךייא לע ךיא .ןעיורפ עיירפ ןוא

 ביוא זַא ,זיא ךייא ראפ ?ייהטרָאפ רעד .ןרעוו הושומ ןעלעוו רימ
 -עק סָאװ ןעכאז --- .ןעברַאטש רעדָא תובוח ןיא ןעלאפניירַא לע ךיא
 רעטייוו לע ךיא .ןעפיוקרעפ טינ ךייא ןעמ ןעק -- ,ןעריסַאּפ ןענ
 עיירפ ןייז וצ יו ןענרעל ךייא לע ךיא ןוא ,גנוציזעב יד ןעטלַאהנָא
 טימ ןענרעֿפ טלָאז רהיא זַא ,טראוורע ךיא .ןעיורפ עיירפ ןוא רענעמ

 עניימ ,טצֶעי ןוא .טונ ןענרעל ךייא לע ךיא זַא ,ףָאה ךיא ןוא קשח
 ר ,טייהיירפ ןוא קילג רעייא ראפ טָאג טקנאד ,עדניירפ
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 רהיא ןעהעז לָאז םָאט ידכ ,ןעמוקעב טָאה יז עכלעוו ןעטלַאהעב ןייז

 -ענ ןעדעירפוצ ךילריטַאנ יז טָאה יבלעש סעסימ ןוא ,טייקגיהעפ
 : .טלעטש

 סע טָאג ןיימ .רעטְלַא ןיימ ,ןענעקרעד טינ ן'ילַאּפ טעוו רע ---
 ןיא סלָאמַאד ! ןעמונעגוצ םהיא ןעבָאה ייז יו רהָאי ףניפ ןיוש זיא
 .ןהעטש טנעקעג טינ וליפא ְךָאנ טָאה יז ; לעקערב ַא ןעוועג ךָאנ יז
 -עוו טגעלפ יז ןעוו ,ןעכַאל-קנארק ךיז טגעלפ רע יו ךָאנ קנעדעג ךיא
 ! טָאג ְּךַא .ןענעילוקרעביא טונימ עלַא ךיז טגעלפ ןוא ןהעג ןעל

 .טרעהרעד ךיז טָאה עקשטירב ַא ןופ ןערהָאּפוצ רעד
 -וצ ןעפורענסיוא עָאלק עטנַאט טָאה ! שזדרָאשזד רעטסַאמ ---

 .רעטסנעפ םוצ גידנעפיול

 -טורא ןעוועג זיא ןוא ריהט רעד וצ ןעפָאלענוצ זיא יבלעש סעסימ
 -ליּפש ףיוא יוװ ןענַאטשעג זיא עָאלק עטנַאט .ןהוז רהיא ןופ טּפַאכענ

 .רעטסניפ רעד ןיא ןעהעז וצ טפורּפעג טָאה ןוא סעק
 יוצ טגָאזעג שזדרָאשזד טָאה ! עָאלק עטנַאט עמירָא ,הֶא --

 ןיא דנַאה עטרַאה עצראווש רהיא גידנעמהענ ןוא רהיא וצ גידנעהעג
 ךיא ןעוו ןעגעמרעפ ןעצנַאג ןיימ ןעבעגעג טלָאװ ךיא .עדייב ענייז
 ! גיבייא ףיוא קעווא זיא רע רעבָא ,ןעגנערב טנעקעג םהיא טלָאװ

 ,יבלעש סעסימ ןופ סױרַא זיא יירשענ רעכילטפַאשנעדייל ַא

 .ליטש ןעוועג זיא עָאלק עטנַאט רעבָא

 עכלעוו ףיוא טלעג סָאד .רעמיצ עזייּפש ןיא ןיירַא ןענייז עֶלַא

 .שיט ן'םיוא ןעגעלעג ךָאנ זיא ץלָאטש ױזַא ןעוועג זיא עָאלק

 גידנעטלַאה ןוא טלעג סָאד גידנעמהענ טגָאזעג יז טָאה ,טַאנ --
 .ןעהעז ןוא ןערעה טינ רהעמ ןופרעד ליוו ךיא ,יבלעש סעסימ וצ סָאד
 טעדרָאמרע ןוא טפיוקרעפ --- ,ןייז סע טעוװ טסואוועג ךיא בָאה ױזַא
 / { סעיצַאטנַאלּפ יד ףיוא ןעטרָאד

 ןופ ןעגנאגענסיורַא ץלָאטש זיא ןוא טהערדעגמוא ךיז טָאה עָאלק

 -עג טָאה ןוא ןעגנאגעגכָאנ םאזננאל רהיא זיא יבלעש סעסימ .רעמיצ

 ךיז טָאה ןוא ?הוטש ַא וצ ןעגיוצענוצ יז טָאה ןוא דנַאה רהיא ןעמונ
 .רהיא ןעבענ טצעזעג

 .טגָאזעג יז טָאה ,עָאלק עטונ ,עמירָא ןיימ ---

 ןוא רעטלוש סעסימ רהיא ןא ּפָאק רהיא טנהעלעגנָא טָאה עָאלק
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 .סעלַא זיא סָאד --- .םייה רעד ןיא ןייז וצ דנעבא טנייה טקנעד רע זַא
 עָאלק טָאה ? ןעטלַא ןיימ ןעגעוו טגָאזעג טינ רָאג טָאה רע --

 .שיט ן'פיוא רישעג יד םורַא גיהורנוא גידנעהערד ךיז טגערפעג

 טָאה רע ..טדערעג טינ ךָאז ןייק ןעגעוו טָאה רע .עָאלק ,ןייג --
 ןעמוק טעוװ רע ןעוו ,ןעלהעצרעד סעֶלַא טעװ רע זַא ,ןעבעירשעג
 : .םייהַא

 וצ בעיל סעלַא טָאה רע .שזדרָאשזד רעטסַאמ רענלעזרעד --

 -רעד ןענעק ןעשנעמ עסייוו יו טינ סייוו ךיא .,ןייֵלַא ןעלהעצרעד
 "גנַאל ױזַא טהעג טרָאװ רעדעי ןעוו ,ןעביירש ןיא ןעכַאז ןעלהעצ
 .םַאז

 .טלעכיימשעג טָאה יבלעש סעסימ

 ערעזנוא ןענעקרעד טעוװ רעטלַא ןיימ ביוא ,טצעי קנעד ךיא ---

 .לעדיימ עסיורג ַא ןיוש ילֲאּפ זיא טצעי .דניק עלעציּפ יד ןוא ךעלגניא

 בָאה ךיא .ןעכוק יד טקַאב ןעמ יו טהעז ןוא ךיק רעד ןיא טצעי זיא יז
 טָאה רעטלַא ןיימ סָאװ ןעכוק ןעכַאמ וצ םרָאפ ַא ןעמוקעב טשרע טצעי

 םהיא טָאה ןעמ ןעוו ןעבעגעגטימ םהיא ךיא בָאה עכלעזַא דָארג .בעיל

 םענעי טלהיפעג ךיא בָאה יו ! רענימרַאברע ,טָאג .ןעמונעגוצ

 ! גָאט

 -עג ערעווש ַא טלהיפעג טָאה ןוא טצפיזעג טָאה יבלעש סשסימ
 -ורנוא ןעוועג זיא יז .גנורעניארע רעזעיד ייב ץרַאה רהיא ףיוא טכיוו
 רע סָאװ סָאד .ןהוז רהיא ןופ ףעירב םעד ןעמוקעב טָאה יז טייז גיה
 .טַאלג טינ ןעוועג זיא ןע'םָאט ןעגעוו טנהָאמרעד טינ טָאה

 "עג עָאלק טָאה ? דלעגירעיּפַאּפ יד ןעמוקעב סיסימ יד טָאה --

 .גידנרעטיצ טגערפ
 ,עָאלק ,סעי --

 דלעגירעיּפַאּפ עבלעזיד ןעטלַא ןיימ ןעזייוו ליוו ךיא לייוו --- =
 טָאה רעקעב רעד ןוא .רעקעב-ןעכוק םעד ןופ ןעמוקעב בָאה ךיא סָאװ
 ףךיא , ?.עָאלק ,רעגנעל ןעביילב וטסלָאװ יאוולה , ; טגָאזעג ךָאנ רימ

 ,ןָאהטעג סע טלָאװ ךיא ,טגָאזעג ךיא בָאה ,רעטסַאמ ךייא קנַאד

 רימ ןהֶָא ןעק סעסימ יד ןוא ,ןעמוק טנייה ףרַאד רעטְלַא ןיימ רעבָא
 רהעז .טלהעצרעד םהיא ךיא בָאה סָאד טא .ןעמוקסיוא טינ רהעמ
 .סענָאשזד רעטסַאמ רעזעיד ,ןַאמ רעטוג ַא

 לָאז טלעג עבלעזיד זַא ןענַאטשעבכ ףיורעד סיואכרוד טָאה עָאלק
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 טָאה רע ואוו ,דרָאנ יד ןיא דניירפ ןופ ןערָאװעג ןעננאפּפמע זיא רע

 -ימַאפ ןייז וצ ןערהָאפ ךילצריק טעװ רע .גנוהיצרע עטוג ַא ןעמוקעב

 .אקירַפַא ןיא עיל

 .פעטיפַאק רעטסניצרעפ-ןוא-רעיז

 .רעיירפעב רעד

 ןעלייצ רֶאֶאַּפ ַא רעטומ רעד ןעבעירשעג טָאה יבלעש שזדרָאשזד
 -לַא ןייז ןופ ענעצס-סעטיוט רעד ןעגעוו .םייהַא טסוק רע גָאט ןעכלעוו
 טָאה רע .ןעביירש וצ ץרַאה ןייק טַאהעג טינ רע טָאה דניירפ ןעט
 "רעד בלַאה זיא רע זַא ט'לעוּפ'עג רָאנ טָאה ןוא טריבורּפ לָאמ עכילטע

 טגידנעעג טימרעד לָאמ עֶלַא טָאה ןוא ,ןענייוו ןופ ןערָאװעג טקיטש
 ןוא ןערהערט יד טשיוועג טָאה ןוא ףעירב םעד ןעסירוצ טָאה רע סָאװ
 .ןעגיהורעב וצ ךיז ןעפיול ץעגרע טזומעג טָאה

 ןעמ ןעוו גָאט םעד נירעבעל ןעוועג זיא זיוה ס'יבלעש סעסימ ןיא

 .שזדרָאשזד רעטסַאמ ןעגנוי םעד טעטראוורע טָאה
 סע ואוו ,לַאז ןעמעווקעב רהיא ןיא ןעסעזעג זיא יבלעש סעסימ

 ןעגעוו רעמיצ םעד ןעמערַאװ וצ רעייפ רעכילדניירפ ַא טנערבעג טָאה
 יר טימ טקערעג ןעוועג זיא שיט רעד .דנעבא טסברעה ןעלהיק םעד

 .ןירעװרַאס יד ןעוועג זיא עָאלק עטנַאט ןוא רישעג עטסעב

 גיהורנוא ךיז טָאה ןוא טצוּפעגסױא ןייר ןעוועג זיא עָאלק עטנַאט
 "ימ רהיא וצ ןעדייר וצ סעּפע טכוזעג טָאה ןוא שיט םורַא טהעררעג
 ךיא .טגָאזעג יז טָאה ! ןעהעזסיוא טעוו סע ךילריטַאנ יו ,טָאג .סעפ
 טינ .בעיל סע טָאה רע יװ טקנוּפ רעלעט םעד טלעטשעגקעװַא בָאה

 םער בעיל ?לָאמ עלַא טָאה שזדרָאשזד רעטסַאמ .רעייפ ןופ טייוו

 עניילק יר טכארבעג טינ וטסָאה סָאװ רַאפ ,,ילוס -- .ץַאלּפ ןעמערַאװ

 ךיא ? סיסימ רעד ןופ קנעשעג ַא ןעמוקעב טָאה רע סָאװ ,עסַאט עיינ
 רעטסַאמ ןופ טרעהעג סָאװ סיסימ יד טָאה --- .ןעמהעגנ ןיילַא יז לעװ

 .טגערפענ ךייוו יז טָאה ? שזדרָאשזד

 רָאנ טביירש רע .תורוש רֶאֶאַּפ ַא רָאנ רעבָא ,עָאלק ,סעי ---



 ןיבעק ס'םָאט לעקנָא 46

 -רע שנעמ רעטרהעלקעגפיוא סלַא ךיא רעבָא ,טסַאּפעג רהעז עיג
 -עיד ןוּפ ןעצענערג יד ףיוא .טייצ רעדנַאנַא ןופ ןעמוקנָא םעד טרַאװ
 ןעגינייּפ עכלעוו ןערייל יד ןוא ,רימ ןעהעטש  ,ךיא ףָאה ,טייצ רעז

 ןופ ןעצרעטש-סטרובעג יד ,ףָאה ךיא יו ,ןענייז ןענָאיצַאנ יד טצעי
 .טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא טייקכילרערירב ןוא ןעדעירפ

 ַא ןייז סיווענ טעוו אקירפא ןופ גנולקיווטנע יד זַא ,ףָאה ךיא
 ַא ןייז סנעטסגינעוו יז טעוו ,עסַאר עדנעשרעה ַא טינ ןעוו .עכיוה
 .עגיהטומסיורנ ןוא עכילדניירפ-ןעשנעמ

 ךיא זַא ןעגָאז רימ טסעוו וד ,טסַאיזוהטנע ןעפור ךימ טסעוו וד
 סעלַא ךיז בָאה ךיא רעבָא ,והט ךיא סָאװ טניילרעביא טינ ךיז בָאה
 ןעכוז וצ טינ ,ַאירעביל ְּךָאנ הענג ךיא .טנעכערעב ןוא טגעלרעביא
 ךיא .ןעטײברַא וצ ואוו דלעפ ַא ןעניפענ וצ ןרעדנָאז ,רעסעלש-טפול

 ,ןעטייסגירעיווש עלא ןעגענ ןעבעל ןוא בייל טימ ןעטייײברַא וצ ףָאה
 ןיא ןוא ,ךיא העג קעווצ םעד וצ טָא .טױט ןיימ זיב ןעטײברַא וצ
 .טשיוטעג ןייז טינ ךיא לעוו ,ךיא ףָאה םעד

 ןופ וטסלָאז ,סולשעב ןיימ ןענעוו ןעקנעד טינ טסלָאז וד סָאװ,

 ,ןעניז ןיא רעמיא בָאה ןוא ,טפַאשדניירפ ןייד ןעסיוטשרעפ טינ רימ
 ןיימ ראפ ןעצרַאה ןעצנַאנ ן'טימ סָאד ךיא והט ,והט ךיא סָאװ זַא

 .קלָאפ
 " ,סיררַאה שזררָאשזד

 רעטומ ןוא רעטסעווש ,רערניק ןוא יורפ ןייז טימ שזדרָאשזר
 רימ ביוא .אקירפַא ךָאנ קעװַא רעטעּפש ןעכָאװ רָאאַּפ ַא טימ ןענייז
 .ןערעה םהיא ןופ ְךָאנ טלעוו יד טעו ,טינ תועט ןייק ןעבָאה

 וצ סָאװ גינעוו רהעז רימ ןעבָאה ןענָאזרעּפ ערעדנַא ערעזנוא ןופ
 ַא ןוא יסּפַאט ןוא ַאילעפָא ססימ ןענעוו טרָאװ ַא רעסיוא ,ןעביירש
 . ,יבלעש שזררָאשזד ןענעוו ?עטיּפַאק

 .טנָאמרעװ ןיא ךיז וצ ן'יסּפַאט ןעמונעגטימ טָאה אילעּפֶא ססימ
 ןיא טבעילעב ןערָאװעג זיא ןוא טוג טרהיפעגפיוא ךיז יז טָאה ןעטרָאר
 .טוג ץנַאג ןעוועג רהיא זיא סע ןוא .עיליטאפ רעצנַאנ רעד

 טינ טנַאמענ טָאה וט עד םַאדַאמ סָאװ ,ןעגארפכאנ יד ךָאנ
 -רענע ןייז ןעקנאדרעפ וצ .ןהוז ס'יסַאק ןענופעגסיוא יז טָאה ,גנַאל
 ןוא ,רעטומ ןייז רָאפעב ְךָאנ ,ןעפיולטנע וצ ןעגנולעג םהיא זיא ,עיִנ
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 טינ סע ןעק רענלעצנייא רעד סָאװ --- ,עסַאר רהיא ןופ סעדווירק יד

 : .ןָאהט
 ןופ זױה-הטַאר עסיורג סָאד ןערעוו לָאמַא לָאז אפָארייא ןעוו,

 ןעוו --- ,ןייז ױזַא טעוו סע ,טָאג וצ ףָאה ךיא ןוא --- ,ןענָאיצַאנ יד
 -טפַאשלעזעג עדנעקירדרעטנוא ןוא עטכערעגנוא עלא ןוא יירעווַאלקש

 ערעדנַא יד ןעוו ,ןערעוו טפַאשעגּפָא ןעלעוו ןעטייהכיילגנוא עכיל
 -נוא ןענעקרענא  ,דנאלגנע ןוא ךיירקנארפ יו ,ןעלעוו ןענָאיצַאנ
 ןופ סערגנָאק ןעסיורג םעד ןיא רימ ןעלעוו ןאד ,עגַאל עגיריורט רעז
 ןעכַאמ רהָאלק ןעלעוו רימ ןוא ענַאלק רעזנוא ןעגעלרָאפ ןענָאיצַאנ יד
 ןעק ןַאר ; עסַאר רעדנעדייל ןוא רעטווַאלקשרעפ רעזנוא ןופ ענַאל יד

 ןעלעוו טינ טעװ ַאקירעמַא עטרהעלקענפיוא עיירפ יד זַא ןייז טינ סע

 ןעשיווצ טָאּפש וצ יז טכַאמ סָאװ קעלפ םעד ברעה רהיא ןופ ןעשיווּפָא
 -רעפ יד רַאפ יא רהיא רַאפ יא ךולפ רע'תמא ןייא זיא ןוא ןענָאיצ;.נ יד

 .עטווַאלקש

 -כער עכיילג טָאה עסַאר רעזנוא ,ןעגָאז רימ טסעוװו וד ,רעבָא,
 -ריא יד יוװ ױזַא קילבוּפער רענַאקירעמא רעד ןיא ןעשימ וצ ךיז עט
 "עג ןעבָאה רימ זַא ,ןייז לָאז .ןעדעווש יד ,ןעשטייד יד ,רעדנעל

 -- ,ןעשימ ךיז ןוא ןענעגענעב ןענעק וצ ךיז םוא יירפ ןייז טפראד
 ,םענלעצנייא םעד ןופ הטרעוו םעד טיול ןעגייטש ןענעק ןעלָאז רימ
 סָאװ עגינעי יד ןוא ; ברַאפ-טיוה רעדָא םַאטש ףיוא גידנעקוק טינ
 -נירּפ ענעגייא ערעייז וצ שלַאפ ןענייז ,טכער סעזעיד זנוא ןעגַאזטנע
 זנוא סע ןעמ טלָאװ טּפיוהרעביא .טייהכיילג רעכילשנעמ ןופ ןעּפיצ

 עטכער יד יו ר ה ע מ ןעבָאה רימ .ר ע י ה ןעביולרע טפראדעג

 -יילעב ַא ןופ עיזנעטערּפ יד ןעבָאה רימ .ןעשנעמ עכילנהעוועג ןופ

 .גנוגיטיגרעפ ןרעדרָאפ וצ טכער סָאד טָאה עכלעוו ,עסַאר עטגיד

 ענעגייא ַא ,דנַאל ענעגייא ןייא ליוו ךיא ; טינ סע ךיא ליוו ,רעבָא
 ,ןעטפַאשנעגייא טָאה עסַאר רענַאקירּפַא יד זַא ,קנעד ךיא .ןָאיצַאנ
 ייז ךיוא ןעוו ,עכלעוו ןוא ,ןערעוו טלעקיווטנע ךָאנ ןעפראד עכלעוו
 -ָאמ ךיז ןענעק ,רעשיסקַאזיָאלגנַא רעד ןופ יו עבלעזיד טינ ןענייז
 .הטרעוו ןערעסערג ַא ןופ ךָאנ ןעגײצסױרַא שילַאר

 ןעטייצ עטשרע ערהיא ןיא זיא עסַאר רעשיסקַאזדָאלגנַא רעד וצ ,
 וצ .טלעוו רעד ןופ לַאזקיש סָאד ןערָאװעג טיורטרעפנייא ףַּפמַאק ןופ
 "רענע עסיורג רהיא ןוא טייקגנערטש רהיא ךיז טָאה עבַאגפיוא רעזעיד



 ןיבעק ס'םָאט לעקנָא 434

 סערעטניא ןעפעיט טימ ךיא בָאה ,ךיירקנארפ ןיא ןעטלַאהעגפיוא ךיז
 -עג בָאה ךיא .ַאקירעמַא ןיא קלָאפ ןיימ ןופ עטכישעג יד טגלָאפרעפ

 -אזינָאלָאק יד ןוא ןעטסינָאשילָאבַא יד ןעשיווצ ףּפמַאק םעד טקרעמ

 -עב רעסעב טנעקעג סנעטייוו ןופ רעהעזוצ ַא סלַא בָאה ןוא ןעטסינָאיצ
 םעד ןיא ןעמונעג ?ייהטנא ןיילַא טלָאװ ךיא ןעוו יו ךַאז יד ןעטכארט

 : .ףּפמַאק

 -עיד טנעקעג טלָאװ ַאירעביל קילבוּפער עזעיד זַא ,וצ בעינ ךיא,

 רעכַאפלעיפ ַא סלַא רעקירדרעטנוא ערעזנוא ןופ דנעה יד ןיא ןענ

 טכיורבעג טנעקעג ןַאלּפ רעד טלָאװ לעפייווצ ענהֶא .זנוא ןעגעג לעטימ

 .גנואיירפעב רעזנוא ןעניטעּפשרעּפ וצ טרַא עטכערעגנוא ףיוא ןערעוו
 עֶלַא רעביא טָאג ַא טינ סע טבעיג : זיא רימ ראפ עגארפ יד רעבָא

 | ? רענעלּפ ס'ןעשנעמ

 .גָאט א ןיא ןערָאבעג ןָאיצַאנ ַא טרעוו ןערהָאי עגיטנייה ןיא;
 -אנפיוא עסיורג עלַא טימ ןָא ןעטייצ עגיטנייה ןיא טגנַאפ ןָאיצַאנ ַא

 גיטרעפ ןָאיצַאזיליװיצ ןופ ןוא ןעבעל ןעשינַאקילבוּפער ַא ןופ ןעב

 -נעוװנָא רָאנ ףראד יז ,ןעדניפרע טינ ףראד יז .טײברַאעגסיױא ןוא
 טימ ךיז ןעטלַאהנעמַאזוצ עלַא ָאזלַא רימָאל .טָאה יז סָאװ סָאד ןעד

 ןעכַאמ ןענעק רימ סָאװ ןעהעז רימָאל ןוא ןעטפערק ערעזנוא עֶלַא
 עלָאפטכארּפ רעצנַאג רעד ןוא גנומהענרעטנוא רעיינ רעזעיד טימ
 .רעדניק ערעזנוא ןוא זנוא ראפ ןעפָא ןייז טעוו ַאקירפַא לייהט-טלעוו
 ןָאיצַאזיליװיצ ןופ םָארטש םעד ןעבײרטלָאז ןָאיצאנ רעזנוא

 ןעצנַאלפ ןעטרָאד לָאז ןוא ןעגערב ס'ַאקירפַא ןופ גנעל רעד ןיא

 -לענֶש רעד טימ ןעסקַאװ ןעלָאז עכלעוו ,ןעקילבוּפער עניטכעמ

 עלא ראפ ןעביילב ןעלָאז ןוא ןעדנעגעג עסייה יד ןיא ןעצנאלפ ןופ טייק
 .תורוד עדנעמוק

 -ירב עטווַאלקשרעפ עניימ זָאלרעּפ ךיא זַא ,ןעגָאז טסעוו וד, |

 ,עדנוטש ןייא ייז סעגרעפ ךיא ביא : ױזַא טינ זיא סָאד 4 רעד
 רענא ! ןעסעגרעפ טָאנ ךימ געמ ,ןעבעל ןיימ ןופ טנעמַאמ ןייא
 -ייק ערעייז ןעכערבוצ ךיא ןעק ? ָאד ןָאהט ייז ראפ ךיא ןעק סָאװ
 ַא ןערעוו ןוא ןהעג רימָאל רעבָא ;} ןײלַא רענייא טינ ,ןיינ 4 ןעט
 יר ןיא עמיטש ַא ןעבָאה טעוװ עכלעוו ,ןָאיצַאנ ַא ןופ ?ייהט
 ןָאיצַאנ ַא .ןעדייר ןענעק רימ ןעלעוו ןאד ,ןענָאיצַאנ יד ןופ תופיסא
 ןעגעלרָאפ ןוא ןעטעב וצ ,ןעזייוועב וצ ,ןעריטוקסיד וצ טכער ָא טָאה
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 בָשֹה ,גירנעגָאז תמא םעד רעבָא ,ןָאהטעג סע ךיא טלָאװ הטיונ ןיא

 .טינ סשח ןייק וצרעד ךיא
 -נָאו ,עסַאר ס'רעטָאפ ןיימ טימ טינ ןענייז ןעיהטַאּפמיס עניימ,

 ַא יװ ןעוועג טינ רהעס ךיא ןיב םהיא וצ .ס'רעטוט ןיימ טימ ןרעד
 "ומ רענעכָארבעג רעמירָא ןיימ וצ רענָא ,דרעפ ַא רעדָא דגוה רענייפ |

 רהעמס יז בָאה ךיא ?הָאוװבָא ןוא ,ד 2 י ק ַא ןעוועג ךיא ןיב רעט
 -ענ ונוא טָאה רעכלעוו ,ףיוקרעפ ןעמאזיורג םעד טייז ןעהעזעג טיג
 טָאה יז זַא ,טסואווענ ךיא בָאה ,ןעברָאטשענ זיא יז זיב טערייש
 רענעגייא ןיימ ןופ סע סייוו ךיא .טבעילעג ךילצרעה לָאמ עֶלַא ךימ

 -ייא ןיימ ןעגעוו ןוא ןעדייל ערהיא עֶלַא ןענעוו קנעד ךיא ןעוו .ןץ'רַאה

 ןוא תורצ עכילקערש יד ןעגעװ ךיוא ,דניק סלַא ןעדייל ענעג

 עכלעוו ,רעטסעווש ןיימ ןופ ןוא יורפ רעשירלעה ןיימ ןופ ןעפּפמעק

 ךיא ןומ סנעילראדינ ןיא קרַאמ םעד ףיוא ןערָאװעג טפיוקרעפ זיא

 -עב וצ ךיז רעדָא ןעבעגוצנָא ךיז טינ טסול? ןייק בָאה ךיא זַא ,ןעגָאז
 .רענַאקירעטא ןא ראפ ןעטכארט

 "פא עטווַאלקשרעפ ,עטקירדרעטנוא יד טימ זיא לַאזקיש ןיימ ,

 -עג בךיא טלָאװ ,ןעשניוו סָאװטע לָאז ךיא ןעוו ןוא ,עסאר רענאקיר

 .רעלעה יוװ רעלעקנוט רַארנ רֶאְאַּפ ַא טימ ןייז וצ ןעשנואוו
 -ַאקירּפַא ןַא זיא עלעעז ןיימ ןופ גנַאלרעפ רעד ןוא שנואוו רעד ,

 ןוא עקרַאטש 8 ןעבָאה לָאז קלָאפ ןייס זַא ליוו ךיא .ן ָא *צ א 2 רעג

 ? ןעכוז יז ךיא לָאז ואוו רעבָא .ןיילַא ךיז ראפ ץנעטסיזקע ערעכיז
 -וצנָא סָאװ טימ טינ ייז ןעבָאה יטיאַאה ןיא ןעד ,יטיאַאה ןיא טינ
 .זיא לַאוװק רעד יו רעכעה ןהעג טינ ןעק רעסַאװ .ןעגנַאפ

 העז ַאקירפַא ןופ ןעגערב יד ייב ? ןעכוז ךיא לָאז ןעד ואוו,

 ,ןעשנעמ עטערליבעג ןופ טעדליבעג קילבוּפער ַא --- קילבוּפער ַא ךיא

 -עגסיוא גנורעפּפָאפױא ןוא עהימ רענעגייא ךרוד ךיז ןעבָאה עכלעוו
 "נָא .יירעווַאלקש ןופ עפוטש רעד רעביא ןעביוהרע ךיז ןוא טעדליב
 יז ויא רעבָא רעטעּפש  ,ךַאװש ןעוועג קילבוּפער עזעיר זיא סגנַאפ
 --- ןָאיצַאנ ַא סלַא ןערָאװעג טנעקרענא זיא ןוא רעקרַאטש ןערָאװעג
 רימ רַאפ ןהעג ךיא ליוו ןיהַא ,דנאלגנע ןוא ךיירקנארפ ןופ טנעקרענא
 .ןָאיצַאנ ַא ןעניפעג

 רעבָא ,וימ ןעגעג ןעבָאה עלַא ךייא ?לעװ ךיא זַא ,סייוו ְךיא
 בָאה ךיא דנערהעוו .סיוא ךימ טרעה ,ךימ טלערַאט רהיא רעדייא
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 ַאזַא טכַאמעג ן'יסאק טימ ךיז טָאה םּורָא געט יירד ,ייווצ ןיא
 םעד טאטשנא .ןענעקרעד םיוק טנעקעג יז טָאה ןעמ סָאד ,גנורעדנע
 םעד ןעגָארטענ טצעי םינּפ רהיא טָאה ,קילב ןענירעיורט ,ןרעטסניפ
 עסיורג ערהיא .טייהנעדעירפוצ ןוא קילנ ןעטסכעה ןופ קוררסיוא

 -ענ טצעי ןענייז ,רעייפ טצירּפשענ ןעבָאה עכלעוו ,ןעגיוא עצרַאווש

 רעצנַאג רעד ףיוא יירפ טקוקעג ןעבָאה ןוא ךילבעיל ןוא ךייוו ןעוו

 .טלעוו

 "ורב רהיא טלהעצרעד וט עד םַאדַאמ טָאה םורא נעט עכילטע ןיא
 טיוט רעד .ןעטייהנעגעלעגנא-סטפעשענ ערהיא ןעגעוו ענבָארדָאּפ רעד
 טָאה יז ןעכלעוו ,ןעגעמרעפ ןעשּפיה ַא ןעזָאלעג טָאה ןַאמ רהיא ןופ
 ןע'שזררָאשזד טָאה יז ןעוו .עיליסַאפ ןייז טיס טלייהטוצ ניצרעהטוג ךיז
 רתיא רע טָאה ,דלעג ן'טימ םהיא ריפ ןָאהט זעק יז סָאװ ,טגערפענ
 : טרעפטנעעג

 ןיימ סָאװ וצ סעלַא זיא סָאד ,עילימע ,גנודליב רימ ביג --

 ןיילַא ןיוש ךיא לעװ ענירביא סָאד ,טבערטשעג לָאמ עלַא טָאה ץרַאה

 .ןָאהט
 ןעלָאז ייז זַא ,ןעבעילבעג ייז ייב זיא ןעגנוהטארעב ענינייא ךָאנ

 ןעמונעגטימ ןוא קעװַא ןיהַא ןענייז ייז .ךיירקנארפ ךָאנ ןערהָאּפ
 .ךיוא ן'ענילעמע

 ןייא ןופ ץרַאה יד ןענואוועג ענילעמע טָאה טייקנהעש רהיא טימ
 "עג יז רע טָאה ,טעדנַאלעג ןעבָאה ייז ןעוו ןוא ,ףיש ןופ רעיציפָא

 .טארייה
 -רעווינוא ןעשיזיזצנארפ ַא ןיא רהָאי רעיפ ןעוועג זיא שזדרָאשזד

 עכיוה ַא ןעמוקעב רע טָאה גנובערטש ןוא עהימ ?עיפ ךרוד ןוא טעטיז
 ןעגנואווצעג ןעבָאה ךיירקנארפ ןיא ןעהורנוא עשיטילָאּפ .ננודליב

 .רעהַא קירוצ ןעמוק וצ ןוא דנַאל יד ןעזָאלרעּפ וצ עילימאפ יד

 ןַאמ רעטעדליבענ ַא סלא ןעלהיפעג ןוא ןעטכיזנַא ס'שזדרָאשזד
 ןעבעירשעג טָאה רע ןעכלעוו ,ףעירב ןערנעגלָאפ ןופ ןעהעז ןעמ ןעק

 : .רניירפ ַא םענייז וצ
 סע .טפנוקוצ ןיימ ןעגעוו רעכיז ןעצנַאנ ןיא טינ ךָאנ ןיב ךיא,

 ןיא ןערהעקרעפ ןעק ךיא זַא ,טגָאזעג טסָאה וד יו ,תמא עקַאט זיא
 עילימַאפ ןיימ ןוא ריס ןופ רילֶאק רעד .עסייוו ןופ ןעטפַאשלעזעג

 רשפא זַא ,ןייז ןעק סע .עסייוו יד ןופ גינעוו רהעז ךיז טדיישרעטנוא
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 ! ןעפלָאהעג טינ רימ טָאה רענייק ; טכַאמעג ןיילַא סעלַא
 רָאנ ךיז זָאלרעפ .טגָאזעג רעטָאפ ןייז טָאה ,טוג זיא ױזַא --

 יו טייהנענעלעג ערעסעב ַא טסָאה וד .,ןהוז ןיימפ ,ןײלַא ךיז ףיוא
 .טַאהעג טָאה רעטָאפ רעמירָא ןייד

 .ריהט ןיא ּפַאלק ַא טרעהרעד ךיז טָאה קילבנעניױא ןעזעיד ןיא

 יז ןעו ,טיירפעג רהעז ךיז טָאה ןוא ןענעפע ןעגנַאנעג זיא ַאזילע

 רע זַא ,טגָאזעג רהיא טָאה רע ,דניירפ ס'ןַאמ ןערהיא ןעהעזרעד טָאה

 .ןעכַאמ טנַאקעב יז ?יוו רע עכלעוו טימ ןעיורפ ייווצ טכארבעגטימ טָאה

 .ןעציז ןעטעבעג ייז טָאה ַאזילע

 ,טכַאמענּפָא ייז טימ ןַאמ רעכילדניירפ רעד טָאה געװ ן'פיוא

 לָאז גנושאררעביא יד ןענייז ייז רעוו ןעגָאז טינ דלַאב ןעלָאז ייז זַא

 טעװ ןוא עדייר ַא ןעכַאמ רעהירפ טעװ רע .קרַאטש וצ ןייז טינ

 -סיורא טָאה ןַאמ רעטוג רעד .ךיז ןענעקרעד םוצ ןעגנערב זייווכעלסיב

 ןעגנאפנָא םוצ ליומ םעד טשיװענּפָא ךיז טָאה ןוא לעכיט ןייז ןעמונעג

 .שזדרָאשזד ןעמוקעגניירַא זיא םעד ןיא ,ןעדייר

 ןעסעגרעפ יז טָאה ,ןעהעזרעד םהיא טָאה וט עד םַאדַאמ ןעוו

 : יירשעג ַא טימ ןוא ןַאלּפ ןעצנַאג םעד

 ,הֶא ,זלַאה ן'פיוא ןעלַאפעגפיורַא םהיא יז זיא ! שזדרָאשזד ---

 ! עילימע רעטסעווש ןייד ןיב ךיא ? טינ ךימ וטסנעק ,שזדרָאשזד

 -ָארּפ רהיא טלָאװ יז ןוא ןעגיוושעג טָאה ןוא ןעסעזעג זיא יסַאק

 -וצ טינ רהיא וצ טלָאװ ל'רעטכעט ס'ַאזילע ןעוו טרהיפעגסיוא עמַארג

 ןעהעזעגסיוא ךילטקניּפ ױזַא טָאה יז .טקוקעגנָא טינ יז ןוא ןעגנַאגעג

 טָאה יז סָאד ןערהָאי ערהיא ןיא ןעוועג לָאמַא זיא רעטומ רהיא יו

 : ןעפורעגסיוא טָאה ןוא ךיז וצ טקירדעגוצ יז טָאה ןוא טּפַאכעגמורַא יז

 ! רעטומ ןייד ןיב ךיא ! עקנירעייהט

 רעד .ןערָאװעג זיא ָאד סָאװ ענעצס יד ןעלעטשרָאפ ךיז ןעק ןעמ

 ןערהערט ןעריירפ ןוא טרהעלקרע סעלַא ןאד טָאה ןַאמ רעכילדניירפ

 .רועיש ַא ןהֶא ןעסָאלפעג ןעבָאה

 -עג לעסיבַא ךיז טָאה דיירפ ןופ ךורבסיוא רעטשרע רעד ןעוו

 ַא טעװַארּפעג טָאה ןעמ ןוא שיט ןייב ןעסעזעג עֶלַא ןענייז ,טליטש

 ן'םיוא ַאזילע עניילק יד ןעטלַאהעג טָאה יסַאק .טייצלהָאמ עסיורג

 טרעדנואוורעפ יז טָאה דניק סָאד זַא ,טקירדענ ױזַא יז טָאה ןוא סיוש

 .טקוקעגנָא
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 .יירפ רהֶאי ףניפ ןעוװעג ןיוש ןענייז אזילע ןוא שזדרָאשזד
 *ַאמ ַא ןיא ןַאמ םענייפ א ייב גנוגיטפעשעב ןענופעג טָשה שזדרָאשזד
 ןייז ןעטלַאהוצסיוא ףיוא גונעג טנעידרעפ טָאה רע ואוו קירבַאפדךיש

 .רעטכָאט ש ךרוד ןערָאװעג טרעסערגרעפ זיא עכלעוו ,עילימאפ

 .רעטוג א ןיא ןערָאװעג ןעבעגעגניירַא זיא ירעה רעניילק רעד
 .טנרעלעג טוג רהעז טָאה רע ואוו ,עלוש

 ,לָאערטנָאמ ןיא ןערהָאפעגקעוַא ןענייז .יסַאק ןוא וט ער םַארַאמ
 טָאה שזילע ואוו זיוה יד ןענופעג ייז ןעבָאה טדאטשרָאפ רעד ןיא ןוא
 .טניואוועג

 ןעוויוא ןיא רעייפ ןעגידעבעל ַא טימ רעמיצ רעטצוּפעג ןייפ ַא
 ןוא רעכיב טימ טקעדעב שיט-ביירש רענהעש ַא לעקניוו א ןיא ןוא
 ואוו ,רעטיצ רידוטש סע'שזדרָאשזד ןעוועג זיא ,לַאירעטַאמ ביירש
 .ןערידוטש םוצ ןעבעל ןוא בייל טימ ןעבענענּפָא ךיז טָאה רע

 -ָאנ גידנעכַאמ ןוא שיט ביירש ןייז ייב םהיא רימ ןעניפעג טצעי
 .ךוב ַא ןופ ןעציט

 ןיא ןעוועג טינ גָאט ןעצנַאג ַא טסזיב וד ,שזררָאשזד ,םוק --
 לייוורעד ?עוו ךיא .ןעדייר רימָאל ןוא ךונ םעד קעװַא גייל ,םייהרעד
 .עעהט ןעכַאמ

 -רעוו ס'רעטומ רעד טּפַאכעגרעטנוא טָאה אזילע עניילק יד ןוא
 טּפעלשעג םהיא ייב טָאה ןוא רעטָאפ םוצ ןעגנַאנענוצ זיא ןוא רעט

 .עינק יד ףיוא טצעזענפיורַא םהיא ייב ךיז טָאה ןוא ,ךוב םער
 *עגכָאנ טגָאזעג שזדרָאשזד טָאה ! ןירעביוצ עניילק וד ,הֶא --

 .גירנעב
 .טיורב ַא גידנעריינש טגָאזעג ַאזילע טָאה ,ױזַא טָא --
 פעסיבַא טלַאטשעג רהיא .רעטלע לעסיבַא רעטציא זיא אזילע

 -קילג ץנַאג רעטייוו רעבָא ,רעטסנרע לעסיבַא ענימ ערהיא רעלופ
 .ןייז רָאנ ןעק שנעמ ַא יװ ךיל

 ןעזעיד וצ ןעמוקעג טנייה וטזיב יֹוזַא יוװ .,,גנוי ןייט ,ירעה ---
 יד גידנעניילפיורַא ןהוז ןייז וצ טנָאזעג שזדרָאשזד טָאה 4 ןונשח

 : .ּפָאק ןייז ףיוא דנַאה
 *נייק טָאה רע רעבָא ןעקָאל עגנַאל ענייז ןערהָאלרעּפ טָאה ירעה

 עג ןעבָאה עכלעוו ,ןעניוא ענהעש ענייז ןערעילרעפ טנעקעג טינ לָאמ
 סָאר בָאה ךיאיה : טרעפטנעעג טָאה רע ןעוו געיז טימ טעצשילב
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 רעכלעוו ,?עמוטעג ַא טכַאמעג ךָאד ייז ןעבָאה ,ן'שלח ס'יסַאק ןופ

 ַא טרהעקעגרעביא טָאה שזדרָאשזד ; עלעפ עכלעזַא ןיא ךיז טסַאּפ
 ןופ ץיה רעד ןיא רעזעלג רָאָאּפ ַא ןעכָארבוצ טָאה ןוא רעסַאװ גורק
 גידנערעה ,ןעטויַאק יד ןופ ןעמַאד ענעדעישרעפ ןוא ,טייקכילשנעמ

 רעד ןעבענ טלעמַאזרעפ ךיז ןעבָאה ,ט'שלח'עג טָאה רעצעמיא זַא

 טינ טנעקעג ןעבָאה ייז טייוו יו ןעבָאה ןוא עטויַאק רעד ןופ ריהט

 -עלַא ןיא סָאד ,ױזַא .עטויַאק רעד ןיא טפול ּפאק ןייק ןעזָאלעגניירַא

 .ןעטראוורע טנעקעג טָאה ןעמ סָאװ ןערָאװעג ןָאהטעג סעלַא זיא ןעמ

 -ענמוא ךיז יז טָאה ךיז וצ ןעמוקעג זיא יז ןעוו ! יסַאק עמירָא
 ,סרעטומ רשפא --- דניק ַא יװ טנייוועג טָאה ןוא דנַאו םוצ טרהעק
 טסייו רשפא ! טנייוועג טָאה יז סָאװ ןענעוו ןעגָאז רהיא טנעק
 ןעוועג זיא סָאד זַא ,רעכיז ןעוועג זיא יז רעבָא ,טינ סָאד ר היא
 --- .ןעהעז רלַאב ךילטנעפָאה ,יז טעװ יז סָאד ןוא ,רעטכָאט רהיא

 .רעטעּפש ןעהעז ריס ןעלעוו סָאד ? ןעוו

 .לעטיּפַאק רעטסגיצרעפ-ןוא-יירד

 .ןעטַאטלוזער יד

 .ןערעו טלהעצרעד דלַאב טעוו עטכישעג רעזנוא ןופ ףוס רעד

 -עטניא רהעז טָאה יסַאק ןופ עטכישעג יד ןעמעוו ,יבלעש שזדרָאשזד

 -ַאּפ ס'אזילע טקישעגקעװַא רהיא טייקכילשנעמ סיוא טָאה ,טריסער

 ןעמ עכלעוו ךָאנ ןוא ןעבעירשרעפ ןעוועג זיא סעלַא ואוו ,ןערעיּפ

 טלערנאהעג רָאנ ךיז טָאה סע .ןענעקרעד טכייל טנעקעג יז טָאה

 | .ןענייז ייז ואוו ןעניפעגוצסיוא

 טימ טרהיפעגנעמַאזוצ טָאה לַאפוצ רעד עכלעוו ,וט עד םַאדַאמ
 ןעגנַאפעגנָא ןעבָאה ןוא ַאדַאנַאק ןיא רהיא טימ קעװַא זיא ,ן'יסַאק

 -עפָאלטנע יד ואוו סעיצנַאטס יד ןיא ןַאמ רהיא טימ ן'ַאזילע ןעכוז וצ

 טָאה אזילע ואוו ,גרעברעה ַא ןיא .ףיוא ךיז ןעטלַאה ןעווַאלקש ענ

 קעװַא זיא יז זַא ,ןענופעגסיוא ייז ןעבָאה ,טלעטשעגּפָא טשרעוצ ךיז

 -ונעגרעטנוא ךיז טָאה ַאזילע ןופ דניירפ ַא ,ןַאמ ַא .לָאערטנאמ ןיא
 .לָאערטנָאמ ןיא ןערהיפ וצ ייז ןעמ
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 יָארטעג ךיז ףיוא טָאה רע סָאװ ךָאי ןעווַאלקש ןעגנַאל םעד טעטכַאעג

 רנַאטשרעפ ןיא ,רעטקַאראכ םענייפ ַא רהעז ןעגָארטעג טָאה רע .ןעג

 -ייהענ טָאה רע ?ייוו ,טהעז רהיא יװ ,סע סייוו ףיא .ּפיצנירּפ ןוא

 .עילימאפ רעזנוא ןיא טָאר

 ענרעשז וט עד םאדאמ טָאה ? ?עריימ ןימ ַא ראפ סָאװ ---

 .טגערפעג

 "לק ,ענהעש דליב ַא ,טנָאזעג שזדרָאשזד טָאה רצוא ןייא --

 -רע יז טָאה רעטומ ןייס .םורפ רהעז .ל?עדיימ גידריווסנעבעיל ,עג

 טָאה יז .רעטכָאט עגיצנייא ןייא יו טוג ױזַא טנרעלענ ןוא ןעגניוצ

 זיא ןוא ,ןעיינ ןוא ןעקיטש ,ןעביירש ,ןעזעל טנעכייצעגסיוא טנעקעג

 .ןירעגניז ענייפ ַא ןעוועג

 -ענ וט עד םַאדַאמ טָאה ? זיוה רעייא ןיא ןערָאבעג יז זיא --

 : .טגערפ
 ןוא סנעילרָארינ ןיא טפיוקעג יז טָאה רעטָאפ רעד ,ןייג --

 ןופ ןעוועג זיא יז .רעטומ ןיימ וצ טנעזערּפ ַא רַאפ טכַארבעג יז טָאה

 טלָאװעג טינ לָאמנייק טָאה רעטָאפ רעד .טלַא רהֶאי ןעיינ זיב טכַא

 ןעבָאה רימ ןעוו רעבָא ,טלהָאצעב רהיא ראפ טָאה רע סָאװ ןעגָאז

 -ַאּפ םעד ןענופעג רימ ןעבָאה ןערעיּפַאּפ יד טקוקעגרעביא גנַאל טינ

 רהיא ראפ טָאה רע זַא רעטציא ןעסייוו רימ ןוא ןעפיוק רהיא ןופ רעיּפ

 .טייהנהעש רערהיא ןעגעוו דלעג עמוס עסיורג ַא טלהָאצעכ
 טינ טָאה ןוא ןיסַאק וצ ןעקור ן'טימ ןעסעזעג זיא שזדרָאשזד

 יז רלורעגנוא רעכלעוו טיס טייקגירעגיינ רעכלעוו טימ ןעהעזעג

 .דייר ענייז וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה
 ַא טימ ןוא ,םערא ןייז טרהירעגנָא יז טָאה טקנוּפ ןעזעיד ייב

 יד רהיא טנעק : טנָאוענ יז טָאה ,טייקענדעשז ןופ םינּפ ןעסַאלב

 ? טפיוקעג יז טָאה רע עכלעוו ןופ ,ןעשנעמ יד ןופ ןעמענ

 רעד ןעועג זיא ,ךיא קנעד ןָאמייס ןעמָאנ ן'טימ ןַאמ ַא --

 סָאד ןיא ,ךיא קנעד ,סנעטסגינעוו .ףיוקרעפ םעד ןיא רעכַאמ טּפיױוה

 .רעיּפַאּפ םענעבעירשעגרעטנוא םעד ףיוא ןעמָאנ רעד ןעוועג

 יַנֹנ ןיא וא .ןעפורענסיוא יסַאק טָאה ! טָאג ןיימ ,טָאנ --

 .עטויַאק רעד ןופ עגָאלדאּפ רעד ףיוא תושלח ןעלַאפ

 טַארַאמ ךיוא ױזַא ןוא ןערָאװעג גידעבעל טצעי זיא שזדרַאשזד

 ךאזרוא יד ןעפיירגעב טנעקענ טינ טָאה ייז ןופ רענייק שטָאכ .וט עד
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 : ..פינכאגנר?/ אבא

 ,טגייצעג טָאה רעכלעוו ,ןָאט ַא טימ טנָאזעג וט עד םַאדַאמ טָאה ,ןעוו

 . "עג ךיז טָאה יז ןעכלעוו ,סערעטניא ןעסיורג ַא םעד ןיא טָאה יז זַא

 .ןעשטעווקרעפ וצ טערַאטס

 -נואוורעפ ןיוש טרעפטנעעג שזדרָאשזד טָאה ,רע זיא סָאד --

 .ןעגארפ עזעיד ןעגעוו טרעד

 זַא ,רהיא טסייו רשפא רעדָא ,טרעהענ רשפא רהיא טָאה -

 ? סיררעה ןעמָאנ ן'טימ ָאטַאלומ ַא טָאהעג טָאה רע

 .טוג םהיא ןעק ךיא --- ,סיררעה שזדרָאשזד -- ,סיוועג ץנַאג --

 ןעפָאלטנע זיא רע רעבָא .ןירענעיד ס'רעטומ ןייט טארייהעג טָאה רע

 .ַאדַאנַאק ףָאנ

 קנַאד ַא .ןעפורעגסיוא לענש וט עד םַאדַאמ טָאה ! ױזַא --
 ' ! טָאג

 ןוא דנעה יד ןיא ּפָאק םעד ןעגױבעגּפָארא טָאה וט עד םַאדַאמ

 .טנייוועג טָאה

 .טנָאזעג יז טָאה ,רעדורב ןיימ זיא רע ---

 .גנושאררעביא טימ טגָאזעג רע טָאה ! םַאדַאמ --

 ּפָאק רהיא גידנעבייהפיוא טגָאזעג וט עד םַאדַאמ טָאה ,סעי --

 שזדרָאשזד ,יבלעש .רמ ; ןעגיוא ערהיא גידנעשיװּפָא ןוא ץלָאטש טימ
 .רעדורב ןיימ זיא סירעה

 טנָאזעג שזדרָאשזד טָאה ,טשאררעביא ךילקריוו ןיב ךיא ---

 םַאדַאמ ףיוא גידנעקוק ןוא טירט רָאָאֹּפ ַא ?הוטש ןייז גידנעקורּפָא

 הוט עד

 עג ךָאנ זיא רע ןעוו הטוַאס יד ןיא טפיוקרעפ ךימ טָאה ןעמ ---

 רעגיצרַאהטוג ַא טפיוקעג טָאה ךיס .טגָאזעג יז טָאה ,לעגניא ַא ןעוו

 -עב ךיס טָאה ; ןעידניא טסעוו ךָאנ ןעמונעג ךימ טָאה רע .ןַאמ

 .ןעברָאטשעג רע זיא גנַאל טינ ָאד .טַארייהעג ךימ טָאה ןוא טיירפ

 .ןעפיוקוצסיוא םהיא יקָאטנעק ְךָאנ ןערהָאפעג רעטציא סָאד ןיב ךיא

 ,ילימע רעטסעווש ַא ןופ ןעלהעצרעד טרעהעג םהיא בָאה ךיא ---

 שודרָאשזד טָאה  ,הטוַאס יד ןיא ןערָאװעג טפיוקרעפ זיא עכלעוו

 | .טגָאזעג

 ,ריפ טגָאז .טגָאזעג וט עד םַאדַאמ טָאה ! ךיא ןיב סָאד --

 --- .טרָאס ַא רַאפ סָאװ ,ךייא טעב ךיא

 "נוא ,טגָאזעג שזדרָאשזד טָאה ,ןַאס רעגנוי רענייפ ַא רהעז --
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 ן'םיוא ןעמעלַא ןופ זיא ןוא ןערישזַאסַאּפ עסַאלק רעטשרע עלַא טימ
 .טייהנהעש ענעזעוועג ַא סלַא ןערָאװעג טנעקרענא ףיש

 -רָאוװעג רהיא ףיוא טָאה שזדרָאשזד סָאװ קילב ןעטשרע םעד ןופ
 עג זיא יז ואוו .ןעמונענּפָארַא טינ גיוא ןייק רהיא ןופ רע טָאה ןעפ
 סעּפע .טכארטעב רָאנ יז רע טָאה ןעגנַאנעג .זיא יז ואוו ןוא ןענַאטש
 .רהיא וצ ןעניוצעג םהיא טָאה טענגַאמ ןימ ֵש

 ,ןעקנעד וצ ןעגנאפעגנָא טָאה יז .ןערָאװעג גיהורנוא זיא יסַאק
 םהיא ןעסָאלשעב ךיז יז טָאה ךילדנע ,סעּפע טגיטכעדרעפ רע זַא
 .רנעה ענייז ןיא ןעבעגניירַא ךיז ןוא ןעיורטרעפ וצ סעלַא

 -עירפוצ טסכעה ןעוועג זיא ןוא טרעהעגסיוא יז טָאה שזדרָאשזד
 -ַארּפשרעּפ רהיא טָאה רע .ללעה ַאזַא ןופ ןעפָאלטנע זיא יז סָאװ ןעד

 עטייווצ יד .ל?עיצ רהיא וצ ןעגנערב וצ ךילקילג יז סעלַא ןָאהט וצ ןעכ

 עמַאר רעשיזיוצנארפ א ןופ ןעמונרעפ ןעוועג זיא רערהיא ןופ עטויטק
 א ןופ טעטיילנעב ןעוועג זיא עכלעוו ,וט עד םַאדַאמ ןעמָאנ ן'טימ

 ,רהָאי ףלעווצ ַא ןופ רעטכָאט רעניילק רענייפ

 ןופ זיא רע זַא ,ןע'שזדרָאשזד ןופ ןערהַאפרע טָאה עמַאד יד
 טָאה וצרעד .טפַאשטנַאקעב טכַאמעג םהיא טימ טָאה ןוא יקָאטנעק
 ןעוועג זיא עכלעוו ,עלעדיימ עניילק עכילבעיל רהיא ןעפלָאהעג רהיא
 .טייקכילהערפ ערהיא ןעגעוו ףיש רעצנַאג רעד ןופ טבעילעג

 רהיא ןעבענ ?הוטש ןייז טלעטשעג לָאמ עלַא טָאה שזדרָאשזד

 ןופ עצנערַאּפ לעד ןעבענ ןעציז טגעלפ עכלעוו ,יסַאק ןוא ,עטויַאק
 .גנוטלאהרעטנוא רעייז ןערעה טנעקעג טָאה ףיש

 ואוו ,יקָאטנעק ןעגעוו ןענערּפכָאנ רהעז ךיז טגעלפ וט עד םַאדַאמ

 ךיז טָאה שזדרָאשזד .טבעלעג ןערהָאי עגידרעהירפ ערהיא ןיא טָאה יז
 ,טגערפעגכָאנ ךיז טָאה יז סָאװ רעצעלּפ יד ףיוא ןעד ,טרעדנואוועג
 .טנאקעב ןעוועג עלַא םהיא ןענייז

 נָאט ןייא וט עד סַאדַאמ םהיא טָאה ,רשפא רהיא טסייוו ---

 ? סירעה ןעמָאנ ן'טימ טפַאשרַאבכַאנ רעייא ןיא ןַאמ ַא ןופ ,טגערפעג
 רעכלעוו ןעמָאנ ןעזעיד טימ ?רעק רעטלא ןא ָאד זיא סע --

 -עג שזדרָאשזד טָאה ,גנוציזעב ס'רעטָאפ ןיימ ןופ טייוו טינ טנהָאװ
 טַאחעג טינ ןעטפעשעג ןייק לָאמ ןייק רעבָא ןעבָאה ריס .טרעפטנע
 ' .םהיא טימ

 -ַאלקש ןופ רעציזעב רעסיורג ַא זיא רע זַא ,,טרעהענ בָאה ךיא ---
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 םעד ןעקישטימ רהיא לָאז רע זַא ,רעמערק םעד ןופ טננַאלרעפ טָאה
 טרהיפעג טָאה רעכלעוו ,לעגניא ַא ןעמוקעב יז טָאה טימרעד .רעפוס
 ןוא ןעטניה ןעגנאגעג זיא ענילעמע ןוא רעפוק םעד עלעגעוו ַא ףיוא
 ַא ןיא ןעמוקעג זיא יז ןעוו .דנעה יד ןיא ךעלקעּפ ןעגָארטעג טָאה
 .עמַאד עכייר ַא זיא יז זַא ןעהעזענסיוא סע טָאה ,לעטָאה םעניילק

 -עג זיא ,טנענעגעב ןעטרָאד טָאה יז סָאװ 4,ןָאזרעּפ עטשרע יד
 יד ףיױא טרַאװעג ןעטרָאד טָאה רעכלעוו ,יבלעש שזדרָאשזד ןעוו
 | .ףיש עטסכענ

 -ךַאד רעד ןיא ךָאל םעד ןופ ןַאמ ןעגנוי םעד ןעהעזעג טָאה יסַאק
 - "רעק ס'םָאט טרהיפעגקעווַא טָאה רע יוװ ןעהעזעג טָאה יז ןוא ,בוטש
 -געל ןעגיוצעגסיוא טָאה שזדרָאשזד יו ןעהעזעג ךיוא טָאה יז .רעּפ
 ןערהאפרע יז טָאה ןעלדנַאװ טכַאנ רהיא ןיא .דרע רעד ףיוא ן'יר
 .ןע'םָאט וצ טַאהעג טָאה רע ןעגנוהיצעב עכלעוו סרעגענ יד ןופ
 רעבלעזרעד ףיוא ךיוא טרַאװ רע סָאװ טיירפעג ךיז יז טָאה ראֿפרעד

 .ףיש

 -ָאה ןעלטימ-דלענ עטוג ערהיא ןוא ןערעינַאמ ןוא לעטש ס'יסַאק
 ןעשנעמ .לעטָאה ןיא רהיא ןעגענ טכאדרעפ ןייק ןעזָאלענוצ טינ ןעב

 ,ןעלהָאצעב טוג ןענעק עכלעוו ,ןעשנעמ ףיוא ןייא ױזַא טינ ךיז ןעקוק
 רעבירעד ךיז טָאה ןוא ןעהעזעגסיוארָאפ סע טָאה יסַאק עכלעוו ,ךַאז ַא
 .טלעג טימ טוג טגרָאזרעפ

 טָאה יבלעש שזדרָאשזד ןוא ףיש יד ןעמוקעגנָא זיא דנעבא ןיא
 זיא עכלעוו טייקכילפעה רעד טימ ףיש ן'פיוא ן'יסַאק טרהיפעגפיורַא
 -סיוא רהיא טהימעב ךיז טָאה ןוא רעקָאטנעק יד ייב ךילריטַאנ ױזַא

 : .עטויַאק ענהעש ַא ןעכוזוצ
 סָאװ טייצ עצנַאג יד עטויַאק רעד ןיא ףיז ייב ןעוועג זיא יסַאק

 .טוג טלהיפעג טינ ךיז טָאה יז ?ייוו .ךייט ןעטיור ן'פיוא ןעוועג זיא יז
 .ןירענעיד רהיא ןופ טנעידעב ןעוועג זיא יז

 טָאה שזדרָאשזד ןוא ךייט יּפיסיסימ םוצ ןעמוקעג ןענייז ייז ןעוו
 רהיא ךיז רע טָאה ,געװ ןעבלעזנעד טרהָאּפ יסַאק זַא ,ןערהַאפרע
 .ףיש רעבלעזרעד ףיוא עטויַאק ַא רהיא רַאפ ןעמהענ וצ ןעטָאבעגנָא

 .ןעמונעגנָא יסַאק סע טָאה ךילריטַאנ
 -מורַא ןיוש זיא יז .רעסעב לעיפ ןערָאװעג זיא דנוזעג ס'יסַאק

 ךיילג לַאז-עזייּפש ןיא ןעסע ןהעג טגעלפ ,ףיש ן'םיוא ןעביוא ןעגנאגעג
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 רע טָאה קעװַא ןענייז ייז טייז רעבָא ,ץרַאה עשינַאריט ןייז ןעסיגוצ
 .טַאהעג טינ ךיוא סָאד

 בוטשזךךַאד רעד ןיא םיתמ יד ןעגעוו ןעיירעדייר יד ןענייז וצרעד
 -נייא ץנַאנ ןעבָאה ייז .ןערָאװעג רעקרַאטש ךָאנ סרעגענ יד ןעשיווצ
 ןייא .ּפערט יד ןופ גידנעהעג ּפָארא ןוא ףיורא םיתמ ןעהעזעג ךאפ
 .ןעהעזעג ןיילַא ירנעל סע טָאה טכַאנ

 יד ןעקפָאלשרעּפ ןעטלַאעהג גידנעטש רע טָאה ןָא טלָאמעד ןופ

 םוצ ןעכַאז ערעווש ןעלעטשרעטנוא טכַאנייב ףיוא טנעלפ ןוא ריהט
 -ָאטסיּפ ענעדָאלעג ןעטלַאה ןוא טכיל טכַאנ עצנַאג ַא ןענערב ,ריהט

 ןוא ן'רוכש וצ רעקרַאטש ןעגנאפעגנָא טָאה רע .שיט ן'פיוא ןעטעל

 .ןָאהט טינ לָאמנייק טגעלפ רע סָאװ ,רוכש-טיוט ןעלאפרעדינא טגעלפ

 ןוא טעב ןיא קנארקיטיוט זיא רע זַא ,גנַאלק ַא סױרַא זיא דלַאב
 ךיז טָאה טכַאנ ןייא .םיתמ ןוא םידש ןופ ,ץיה ןופ טדער ןוא טיירש
 : םהיא טפור ןעסייוו ןיא ןָאהטעגנָא יורפ ַא זַא ןעזיוועגסיוא םהיא
 ! םוק ! םוק ! םוק

 הירפ רעד ןיא ןעגרָאמ ףיוא ןעמ טָאה עזייוו רענידריווקרעמ ןוא
 -ענ ירד ןוא ןעּפָא זיוה ס'ירגעל ןופ ריהט יד ןענופעג טכַאנ רעזעיד ךָאנ
 -עגייברעפ ןערוניפ עסייוו ייוצ טכַאנייב ןעהעזעג ןעבָאה סרעג
 י .גידנעה

 ךיז ןעבָאה ענילעמע ןוא יסַאק ןעוו דנעבא ןעגעג ןעוועג זיא סע
 .לעטדעטש םעניילק ןעבענ לעדלעוו םעניילק ַא ןיא טלעטשענּפָא

 ןעמאד עשינַאּפש-עשילָאערק יד יװ טעדיילקעג ןעוועג זיא יסַאק
 ףיוא קיּפעשט רעצרַאװש רעניילק ַא .ןעצרַאוװש ןיא ןעצנַאג ןיא --
 רהיא טקעדרעפ טָאה רעכלעוו ,רעיילש ןעטכידעג ַא טימ ּפָאק רהיא
 לָאז יסַאק זַא ןערָאװענ טמיטשעב ייז ןעשיווצ זיא סע .טכיזעג
 -עיד רהיא  ןייז לָאז ענילעמע ןוא עמאד עשילָאערק ַא ןעלעטשרָאפ

 .ןירעג
 -לעזעג רענייפ ןיא ןערָאװעג טכארבעגפיוא זיא יסַאק יװ ױזַא

 יו ױזַא ןוא ןערעינַאמ ןוא ךארּפש יד וצרעד טַאהעג טָאה ןוא טפַאש
 ,ננורעיצ סאווטע ןוא רעדיילק ענילָאמַא ערהיא ןופ טָאהעג ךָאנ טָאה יז
 .עלָאר ענעמונעגנָא יד ןעלעיּפש וצ רעווש טינ ןעוועג רהיא זיא

 "עג טָאה יז ואוו ,טדאטשרָאפ רעד ןיא טלעטשענּפָא ךיז טָאה יז
 יז ,רעפוק ַא טפיוקענ טָאה ןוא סרֶעַפוק עזייר ןופ םָארק ַא ןעהעז
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 סעלַא זיא סָאד ! םהיא טימ םהיא טבָארגעב ! ןיינ .,ןיינ --
 סע טסלָאז וד ןוא ,םָאט רעמירָא ,טצעי ןעבעג ריד ןעק ךיא סָאװ

 .ןעבָאה
 גירנעגייווש ייז ןעבָאה ןאד ,טגעלעגנײרַא םהיא ןעבָאה ייז

 .זָארג ענירג ןופ לעגרעב ַא טכַאמעג ןוא ןעטָאשרעּפ םהיא
 "נעבעג טנָאזעג שזדרַאשזד טָאה ,רערניק ןהעג טנעק רהיא --

 ןענעווטסעד ןופ ךיז ןעבָאה ייז ,ראלָאד ?עטרעפ ַא ייז ןופ ןרערעי גיד

 .טהערדעגמורַא
 רעניײא טָאה ,ןעפיוק זנוא רעטסַאמ רעגנוי רעד ?יוװ טכיילעיפ ---

 .טגָאזעג
 רערעדנַאנַא טָאה ,טנעידענ יירט םהיא ןעטלָאװ רימ --

 .טגָאזעג
 רעטשרע רעד טָאה ,רעטסַאס ,ןעטייצ עטרַאה ןענייז ָאד --

 !זנוא טפיוק ,רעטסַאמ ,טהעז .טגָאזעג

 ,טגָאזועג שזדרָאשזד טָאה -- טינ ןעק ךיא -- ,טינ ןעק ךיא ---
 / ! ףילנעמנוא זיא סע  .נידנעכַאמ זיול ייֵז ןופ ךיז

 ןוא ןענָאלשעגרעדעינ טלהיפענ ךיז ןעבָאה תושפנ עמירָא יד ---
 : .קעװַא דייהרעליטש ןענייז

 גידנעהעטש טגָאזענ שזדרָאשזד טָאה ! תורע ןיימ זיא טָאג --
 סעלַא ןָאהט ךיא לעװ ןָא עדנוטש רעזעיד ןופ זַא ,רבק ס'םָאט ייב
 ןופ יירעוואלקש עטכולפרעפ יד ןעבײרטסױרַא ןָאהט ןעק ןַאמ א סָאװ
 ! דנַאל ןיימ

 .קעװַא זיא שזדרָאשזד ןוא

 .לעטיּפַאק רעטסגיצרעפ-ןוא-ייווצ

 .עטכישעג םיתמ ַא

 ןיא ןערָאװעג טרהיפעגקעווַא זיא רעּפרעק ס'םָאט יוװ םעד ךָאנ

 ,יסַאק ןעוו .ןערָאװעג הערעטסניפ ְךָאנ ןעבעל רערעטסניפ ס'ירגעל

 -סיוא ןעמעוו ףיוא טָאהעג רע טָאה ןעוועג ןענייז םָאט ןוא ענילעמע



 ןיבעק ס'םָאט ?עקנָא 48

 ןעגעוו קנעד ךיא סָאװ טגָאזעג טינ טצעי זיב ריד בָאה ךיא ---
 רעד טינ ןוא טייצ יד טינ זיא סָאד .עטכישענ רעכילרעריוש רעזעיד

 טעװ טולב עפידלושנוא עזעיד ,ררעה רעבעיל ,רעבָא .וצרעד ץאלּפ

 ! ךרָאמ ןעזעיד ןעכַאמ טנַאקעב לעװ ךיא טייקניטכערעג ןעבָאה
 .ןעגייצנא ךיד לעװ ןוא רעטכיר ןעטשרע םוצ ןהעגניירַא לעװ ךיא

 טימ גירנעּפַאלק טגָאזעג ירגעל טָאה ! ןָאהט סע טסנעק --

 טסעוו וד יוװ ןעהעז ןעלעוו סע טלָאװ ךיא .גנוטכַארעפ טימ רעגניפ יד
 -עב סע וטסעװ ױזַא יו 4 תודע ןעמהענ וטסעוו ואוו .ןעכַאמ סע
 ! שירַאנ טינ ךיז ְךַאס ? ןעזייוו

 ףיא .טכער טָאה רע זַא ,ןעהעזעננייא ךיילנ טָאה שזדָאשזד

 ןיא ןוא ,שנעמ רעסייוו רעגיצנייא ןייק ןעוועג טינ זיא ץאלּפ םעד
 ןייק ןייז טנעקעג טינ רעצרַאװש ַא טָאה הטוָאס ןיא ןעטכירעג עלַא
 .תודע

 רערליּפעג ַאזַא ןעכַאמ ןעמ ףרַאד סָאװ וצ ןעמעלַא ךָאנ ןוא --

 .טגָאזעג ירגעל טָאה ! רעגענ ַא ןעגעוו

 זיא וצרעד .רעפלוּפ סַאפ ַא וצ קנופ ַא ןעוועג זיא טרָאװ רעזעיד
 וצ גנַאל טנייפ ךיז ןעבָאה עכלעוו ,רוחב רעקָאטנעק ַא ןעוועג ךָאנ רע
 טימ םהיא טָאה ןוא טהערדענמוא ךיז טָאה שזדרָאשזר .ןעגיילרעביא
 רעד וצ םינּפ ן'טימ ךאלפ ןעגיוצעגסיוא עדרָאמ ןיא קַאנק ןעקרַאטש ַא
 םהיא ףיוא רע טָאה דרע רעד ףיוא ןעגעלעג זיא רע יו יוזא ןוא .דרע
 .סַאה ןערנענערב ןייז ןעסָאנעגסױא

 -יוצעגסיוא ןערעוו ייז ןעוו רעסעב לעיפ ןערעוו ןעשנעמ עגינייא
 ןיא סיוא ייז טהעיצ רענייא ןעוו .ּפַאלק ַא ןופ דרע רעד ףיוא ןעג
 טרעהעג טָאה טרָאס רעד וצ .םהיא רַאפ טקעּפשער ייז ןעמוקעב טסימ
 -ײרטענּפָא ךיז ןופ טָאה ןוא ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה רע ןעוו .ירנעל
 -פָא םאזגנַאל זיא ןעגאוו רעד יװ טקוקעג רע טָאה ,ביוטש םעד טלעפס
 זיא ןעגָאװ רעד זיב ליומ ןייק טנעפעעג טינ טָאה רע ןוא ןערהָאּפעג
 .קעװַא טייוו ןעוועג ןיוש

 שודרָאשזר טָאה עיצַאטנַאלּפ ס'ירנעל ןופ ץענערג רעד רעביא

 .-אשעב ןעוועג זיא רעכלעוו ,ץַאלּפ ןעגידמַאז םענעקורט ַא טסרעמעב
 .רבק םעד טכַאמעג ייז ןעבָאה ָאד ןוא ,רעמיוב עכילטע ןופ טנעט

 ןעבָאה 4 רעטסַאמ ,לעטנַאמ םעד ןעמהענּפָארַא רימ ןעלָאז -- |
 .גיטרַאפ ןעוועג ןיוש זיא בורנ יד ןעוו ,טגערפעג סרענעגנ יד
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 .ןעגנאגעגקעווַא זיא ןוא טינ םהיא טרַא סע יוװ טכַאמעג ךיז טָאה רע
 -רעפ טימ טגָאזעג שזדרָאשזד טָאה ;! יאדמשא רעטלַא רעד --

 -ייט רעד רעבָא ,ןָאהט טינ רָאנ םהיא ןעק ץעזעג סָאד ןעוו .גנוטכַא
 : ! ןָאהט סע טעװ לעװ

 לעסיב עטצעל יד ןעמונעגוצ םהיא ייב טָאה גנוגערפיוא ס'םָאט

 רע טָאה ,רעטרעוו עטצעל יד טגידנעעג טָאה רע ןעוו ןוא ,ןעטפערק
 -עווש עכילטע ךָאנ .ןעגיל ןעבעילבעג זיא ןוא ןעקניז וצ ןעננאפעגנָא

 .טיוט ןעוועג זיא רע ןוא עגיצ םעהטָא ער
 -נעברַאטש םעד ףיוא טקוקענ טָאה ןוא ןעסעזעג זיא שזדרָאשזד

 טָאה רע ןעוו .םעהטָא ןעטצעל םעד ןעזָאלעגסױרַא טָאה רע זיב ןעד

 .םהיא רעטניה ןענַאטשעג ירגעל זיא ,טקוקעגמוא ךיז

 ייב ןעמונעגוצ טָאה ענעצס עגירעיורט ןוא עכילקערש יד

 ןעבעילבעג םהיא ייב זיא סע ןוא ןרָאצ ןופ ?היפעג םעד ןע'שזדרָאשזד
 רָאנ םהיא טָאה רע .עיטסעב רעד ןענעג גנוטכַארעפ ןוא לעקע רָאנ
 : טגָאזעג טָאה ןוא טקוקעגנָא ףרַאש

 -ענ טסָאה וד סָאװ סעֶלַא ןעגױצעגסױרַא םהיא ןופ טסָאה וד ---
 ליו ךיא ? רעּפרעק ןייז ראפ ןעלהָאצעב ריד ךיא לָאז סָאװ .טנעק

 .ןעגידרעעב גידנעטשנַא ןוא ןעמהענוצ םהיא
 -סיוא ירנעל טָאה ,סרעגענ עטיוט ןייק טינ ףיוקרעפ ךיא ---

 .טסליוו וד ןעוו ןוא ואוו ןעבָארגעב םהיא טסנעק וד .טגָאזעג דנעכייוו
 סרעגענ יירד ,ייווצ יד וצ טגָאזעג שזדרָאשזד טָאה ,רעדניק ---

 ן'םיוא ןעגיילפיורַא םהיא רימ טפלעה ,ןענַאטשעג ָאר ןענייז סָאװ
 .לעדיר ַא טגנערב ןוא ןעגָאװ

 ייווצ ערעדנא יד ןוא לעדיר ַא ְךָאנ ןעפָאלעג זיא ייז ןופ רענייא

 .ןעגָאװ ןיא רעּפרעק ןעטיוט םעד ןעגײלניײרַא ןעפלָאהעג םהיא ןעבָאה

 -לעוו ,ירגעל וצ טדערעג טינ ןוא טקוקעג טינ טָאה שזדרָאשזד
 ךָאנ זיא רע ; סרעגענ יד וצ ןעלהעפעב ענייז טרעטשעג טינ טָאה רעכ
 .טרַאעג טינ םהיא טלָאװ סע יו ױזַא ,טפייפעג טָאה ןוא ןענַאטשעג
 .ןעגָאװ םוצ זיב ןעגנאגעגכָאנ ייז רע זיא סעכ םענעסיברעפ טיט

 ןוא ןעגָאװ ןיא ?עטנַאט ןייז טײרּפשעגסיױא טָאה שזדרָאשזד
 -ַאטשעג זיא רע ןעוו .רעּפרעק םעד טניײלעגניירַא ןעטרָאד טָאה ןעמ
 יענ טָאה ןוא ן'ירגעל וצ טרהעקעגמוא ךיז רע טָאה ןעגָאו ןעבענ ןענ
 : ןרָאצ ןענעטלָאהענקירוצ ַא טימ טנָאז
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 טָאה רע ןוא ןרעיוא ס'םָאט ןיא ןַײרַא זיא רעטרעוו יד ןופ סעּפע

 .גנונעוועב עטכייל ַא טכַאמענ
 ! וימ וצ דער ! ףיוא ךַאװ ! םָאט ?עקנָא רערעייהט ,הֶא --

 רעניילק רעיירט ןייד ! שזדרָאשזד רעטסַאמ זיא סָאד ,רימ ףיוא קוס

 ? טינ ףימ וטסנעק ! שזדרָאשזד רעטסַאמ

 גירנעכַאמפיוא טגָאזעג םָאט טָאה ! שזדרָאשזד רעטסַאמ --

 ןייז ! שזדרָאשזד רעטסַאמ ,עמיטש רעכַאװש ַא טימ ןוא ןעגיוא יד

 .רעטלעמוטוצ ַא ןעוועג זיא קילב

 רעטסוּפ רעד ןוא ןעמוקעג םהיא וצ דנַאטשרעפ רעד זיא םַאזגנַאל

 .ןעבעל ןעמוקעב ןעבָאה ייז ןוא ןעדנואוושרעפ זיא ןעגיוא ענייז ןופ קוק

 .ןענורעג ייז ןופ ןענייז ןערהערט

 סָאװ סעלַא -- ןיא סָאד -- ןיא סָאד ! טָאג זיא טביולעג ---
 טמעראוו סָאד ! ןעסעגרעפ טינ ךימ ןעבָאה ייז ! טלָאװעג כָאה ךיא

 ךיא לעװ טצעי ! ץרַאה ןיימ רַאפ םַאזלַאב ַא זיא סָאד ; טסורב ןיימ

 ! טָאג זיא טבילעג ! ןערעירפוצ ןעברַאטש

 ןוא ,ןעברַאטש טינ טזומ וד ! ןעברַאטש טינ טספראד וד ---

 ןעפיוק וצ ךיד ןעמוקעג ןיב ךיא ! םעד ןופ ןעקנעד טינ רָאג טּסלָאז

 רעגירמערוטש טימ טגָאזעג שזדרָאשזד טָאה ,םייהַא ןעמהענ ךיד ןוא

 .טייהנעסָאלשטנע

 םָאט טָאה ,טעּפש וצ זיא סע ,שזדרָאשזד רעטסַאמ ,הֶא --

 .טגָאזעג ךאווש

 -וצ טעװ סע ! ןענע'גרה ךימ טעװ סָאד ! טינ ברַאטש ,הֶא -- |

 =- ןעטילעג טסָאה וד סָאװ ןעקנעד לע ךיא ןעוו ץרַאה ןיימ ןעכערב

 ! ןַאט רעמירָא ,רעמירָא ! לַאטש ןעטלַא ןעזעיד ןיא ןעגיל ךָאנ ןוא

 -מירא ןייק טינ טצעי ףרַאד ךיא ןעד ,רעמירָא טינ ךימ ףור --
 וד .טגידנעעג ךיז ןעבָאה ןעדייל ענייס .םוהטכייר ןייק ןוא טייק

 ס'שזדרָאשזד גידנעמהעננָא טצעזעגטרָאפ םָאט טָאה ,טינ טספראד

 רנַאטשוצ ןעכלעוו ןיא --- הטשנ עמירָא ,ן'עָאלק ןעלהעצרעד ,דנַאה

 ךיא בָאה יו ,ךַא .רעדניק עבעיל עניימ ןוא ןענופעג ךימ טסָאה וד
 ענייר ,סיסימ עטוג יד ןוא רעטסַאמ םעד סירג .ןעהעז טלָאװעג ייז

 -עלַא ייז ביג ! ךילצרעה רימ ןופ ןעמעלַא סירג ןוא ,ןרעטלע עבעיל
 .עבעיל ןיימ ןעמ

 ;טסוקעגניײרַא טָאה ןוא ןעמוקעגוצ ירגנעל זיא טנעמָאמ ןעזעיד ןיא
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 ןוא קיצשווָאטנוב רעטסערג רעד ! םהיא ןיא האיצמ עשילעה ַא טּפַאכ

 ןעלָאז ייז זַא ,סרעגענ עניימ טציירעגנא ! רנוה רעטמהעשרעפנוא
 -ייז עכלעוו ,סעקרעגענ ייווצ ט'רטּפ'עגקעװַא טָאה רע ; ןעפיולטנע

 זיא סָאד .קיטש ַא ראלָאד רנעזיוט זיב טרערנוה טכַא ןופ הטרעוו ןענ

 יז ואוו ןעגָאז ןעסייהעג םהיא בָאה ךיא ןעוו ןוא .טײברַא ןייז ןעוועג

 -רעד .ןעגָאז טינ טעוװ ןוא סייוו רע זַא ,טרעפטנעעג רע טָאה ,ןענייז

 תוכמ עטסערג יד ןעבענעג םהיא בָאה ךיא ןוא ןעבעילבעג רע זיא ייב

 רע זַא ,קנעד ךיא .רימ ןופ טַאהעג זיא סע ןעוו טָאה רעגענ ַא סָאװ

 .טינ ךיא סייוו ןייז טעוו סע סָאװ רעבָא ,ןעברַאטש וצ טריבורּפ

 זָאל .טגנערפעג םרוטש טימ שזדרָאשזד טָאה ? רע זיא ואוו ---

 רעייפ ןעוועג ןענייז ןַאמ ןעננוי םעד ןופ ןעקַאב יד .ןעהעז םהיא ךימ

 ךיז טָאה רע רעבָא ; רעייפ ןעסָאשעג ןעבָאה ןעגיוא ענייז ןוא טיור

 .ןענָאז וצ סעּפע ןופ ןעטלַאהעגנקירוצ

 ,טגָאזעג גנוי רעניילק ַא סָאה ,לעכלעטש ןיא ןעטרָאד זיא רע ---

 .דרעפ ס'שזדרָאשזד ןעטלַאהעג טָאה רעכלעוו

 ,טכולפעג םהיא טָאה ןוא גנוי םעד קירב ַא ןעבעגעג טָאה ירנעל
 ךיילג ןעגנַאנעג זיא ןוא טרעמיקעג טינ ךיז טָאה שזדרָאשזד רעבָא

 .ץַאלּפ םוצ

 .ןֶָא טכַאנ רעכילקערש רענעי ןופ געט ייווצ ןעגעלעג ָאד זיא םָאט

 ,ןעשנעמ א ייב טרייל סָאװ רבא רערעי ןעד ,ןעטילענ טינ טָאה רע

 עצנַאג יד טעמכ .טרעטשוצ ןוא טפמוטשרעפ ןעוועג םהיא ייב זיא

 -רעק רעטיובעג קרַאטש ַא לייוו ,רעטביוטעב ַא ןענעלעג רע ןיא טייצ

 : .ןעבעל םעד ךיז ןופ סױרַא טכייל ױזַא טינ טיג רעַּפ

 -ילעמע ןוא רהיא ראפ ךיז טָאה רע יו ,טרעהעג טָאה יסַאק ןעוו

 םענעגייא רהיא ןופ עקיזיר רעד טימ יז טגעלפ ,ןעווענ בירקמ ן'ענ

 ןעמ סָאװ סעלַא זיא סָאד .רעסַאװ טכַאנייב ןענָארטּפָארַא םהיא ןעבעל
 .ןָאהט טנעקעג םהיא ראפ טָאה

 ןעגנאפעגנָא םהיא טָאה לעכלעטש ןיא ןיירַא זיא שזדרָאשזד ןעוו

 .ןערָאװעג ןעגיוצעגנעמאזוצ זיא ץרַאה ןייז ןוא ּפָאק ןיא ןעלרניווש וצ

 טלעמרומעג רע טָאה ! ךילנעמ סָאד זיא ! ךילנעמ סָאד זיא ---

 רעטלַא רעמירַא ןייפ ! םָאט לעקנָא .םהיא וצ גידנעזָאלּפָארַא ךיז

 ! רניירפ
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 -עירשענ ייז טָאה אילעפָא ססימ .ןעטפעשענ ס'רעטָאפ םער ןערחיפ
 רנַאה ןיא טַאהעג טָאה רעכלעוו ,טַאקָאװרַא םעד ןופ ןעמָאנ םעד ןענ
 -ענ טצעי טָאה ןעמ סָאװ עניצנייא סָאד .םוהטנענייא ס'רעלק טנייס
 ַא ןיא ןע'סָאט ןעגעוו םחיא ייב ןענערפוצכָאנ ךיז ,זיא ןָארט טנעק
 -ּפִא ךילריטַאנ טָאה ן'יבלעש ,רמ ןופ טיוט רעכילצולפ רעד .ףעירב
 .עטכישעג עצנַאנ יד ןעטלַאהעג

 יורמ ןייז רַאפ ןעבעירשענּפָא סעֶלַא יבלעש .רמ טָאה טיוט ן'רַאפ
 ,ּפָאק ן'רעביא טײברַא טָאהעגנ טצעי טָאה יז ןּוא

 ןעמונעג ךיז טָאה ן'שזדרָאשזד ןופ ףליה רעד טימ יבלעש סעסימ
 "אז ענירעביא טפיוקרעפ טָאה ןעמ .םוחטנענייא רעייז ןעכיילנוצסיוא
 .ננונדרָא ןיא ןעכַאמ וצ סעלַא ןעהעזעג ןוא תוכוח יד טלחהָאצעב ןוא ןעּכ
 -רעפ ויא םָאט זַא ,טַאקָאװדַא ןופ ףעירב ַא ןעמוקעננָא זיא ?ייוורעד
 ו ,טינ םהיא ןופ רע סייוו רחעמ ןוא ןָאיצקוַא ןיא ןערָאװעגנ טמיוק

 -עירמוצ ןייז טנעקענ ןעבָאה רעטומ ןייז טינ ןוא שזדרָאשזד טינ
 ןעװ ,רעטעּפש טַאנָאמ ססעז טשרע ןוא .טַאטלוזער םעד טימ ןעד
 רעטומ ןייז ראפ טפעשענ ַא ןערהיפוצסיוא טַאהעג טָאה שזדרָאשזד
 ןעכוז ןעטרָאר ןוא סנעילרָא ןיא ןייז טנעקעג רע טָאה ,תטוָאס יד ןיא
 .ןעזיילוצסיוא םהיא םוא ,ןעמוקענניהַא זיא םָאט ואוו

 ףרוד שזדרָאשזד טָאה ,ןעכוז ןעטסיזמוא טַאנָאט ענינייא ךָאנ
 .ןיא םָאט ואו טסואווענ טָאה רעכלעוו ,ןַאמ ַא ןענופענ לַאפוצ ַא
 ףייט ןעטיור םוצ ןערהָאפעגקעװַא רע זיא ,גונעג טַאהעג רע טָאה רלעג
 .םָאט ,רניירפ ןעטלַא ןייז ךָאנ

 זיא ירנעל וואו זיוה ןיא טרחיפעגניירַא ךיילנ םהיא טָאה ןעמ
 .ןעסעזעג

 *טסַאנ רעזייב ןימ ַא טימ ןערטערפ םעד ןעגנַאפּפמע טָאה ירנעל
 .טפַאשרניירפ

 רהיא זא ,טנָאזעג ןַאמ רעגנוי רעד טָאה ,טרעהענ בָאה ךיא --
 זיא רע .םָאט ןעמָאנ ן'טימ ןַאמ ַא סנעילרָארינ ןיא טמיוקעג טָאה
 רעהַא ןעמוקעג ןיב ךיא ןוא ,גנוציזעב ס'רעטאפ ןיימ ףיוא ןעוועג
 .ןעמיוקוצסיוא םהיא

 *ארבענסיוא טָאה רע ןוא טרעטסניפרעפ ךיז טָאה םינּפ ס'ירנעל
 -- ,חצור ַא ןופ ןָאט ַא טימ ןעכ

 עג ךיוא בָאה ךיא ןוא ,לרעק ַאזַא טפיוקעג עקַאט בָאה ךיא =-
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 ָאבמַאס טָאה ךַָאז עכילקערש ַא ןָאהטעג סיוועג ןעבָאה רימ --
 ןעבעגנ ןעפרַאד ראפרעד טעוװ רעטסַאט רעד זַא ,הףָאה ךיא .טגָאזעג
 .רימ טינ ,טפַאשנעכער

 םהיא ןעבָאה ןוא ןעטנוא ןעגָארטעגּפָארַא םהיא ןעבָאה ייז
 -ַאװעגמורַא םהיא ןעבָאה ןוא רעגעלעג ןעכייוו ַא ףיוא טנעלעגנקעװַא
 .ןעדנואוו יד ןעש

 "עג ךילקערש ןעבָאה ריס ,טגָאזעג ָאבמיק טָאה ,םָאט ,הֶא --

 ! ריד ןעגעג טגידניז

 -עג םָאט טָאה ,ןעצרַאה ןעצנַאג ןיימ טימ ךייא בעיגרעפ ךיא ---
 .ט'שולח'עג טָאה ןוא טגָאז

 .לעטיּפַאק רעטסגיצרעפ-ןוא-ןייא

 .רעטסַאמ רעגנוי רעד

 עקשטירב עטכייל ַא ףיוא ןַאמ רעגנוי ַא זיא רעטעּפש געט ייווצ

 -עג טָאה ןוא ןעגָאװ ןופ ּפָארַא זיא רע .זיוה ס'ירנעל וצ ןערהָאפעגוצ

 .זיא רעמיהטנעגייא רעד ואוו טגערפ

 רע ױזַא יוװ ןעסיוו וצ םוא .יבלעש שזדרָאשזד ןעוועג זיא סָאד

 -עג רעזנוא ןיא ןערהעקקירוצ ךיז ריס ןעזומ ןעמוקעג רעהַא זיא

 | .עטכיש

 .רמ וצ ןעבעירשעג טָאה איִלעַּפֶא ססימ ןעכלעוו ,ףעירב רעד

 ןעטלַאהרעפ טַאנָאמ רֶאָאֹּפ ַא ץעגרע עזייוו רעכילקילגנוא זיא ן'יבלעש

 "יווצ ץענרע ןערָאװעג ןעדנואוושרעפ ?ייוורעד זיא םָאט .ןערָאװעג

 .ךייט ןעטיור םעד םורַא ןעּפמוז יד ןעש

 :עמעלקידרשה סיורג טימ ףעירב םעד ןעזעלעג טָאה יבלעש סעסימ

 זיא יבלעש .רמ .ןָאהט טנעקעג טינרָאנ לייוורעד טָאה יז רעבָא סינ

 טָאה יז ןוא רעביפ ןעקרַאטש טַאהעג טָאה רע ,קנארק רהעז ןעוועג

 ,יבלעש שזדרַָאשזד רעטסַאמ .ןעכַאו םהיא ןעבענ גידנעטש טזומענ

 רעגנוי רעכילטַאטש ַא לעגניא א ןופ ןערָאװעג לייוורעד זיא רעכלעוו

 .טפראדעג טָאה רע ןוא רעפלעה רעגיצנייא רהיא ןעוועג זיא ,ןַאמ





 װ
 א

 : יא יי יי זו ו א א עא

0 

 ; יי 0 5

 ,ו טי א
 א יי

 : א

= 

2 

2 

0 7 

 "אוט ם406640 אט 8 :8644) ט8624| |, עאס םאס 141א68 אוו 4,664,4'

 22 : הי

 = וי יש א ּו
 טי... 0 7 שי 0 ּו אלא יא



 ןיבעק ם'םָאט לעקנָא 216

 = | ט ך יי ד רערָא ןענעיזעב ךיד ןייז טעוו רעטציא רעבָא ,טרהיפ
 - יב סנייא טולב ןעּפָארט ןעדעי ריד ןופ ןעהיצסױרַא לעװ ךיא !ןעט
 ! ןעבעגרעטנוא ךיז טסעוװ וד זיב ,סנייא

 .סָאװ טינ ךיס בָאה ךיא ,טגָאזעג גיהור םָאט טָאה ,ןעטסַאמ --

 סָאד רהיא טנעק ןעטיױט ךימ טליוו רהיא ןעו .ןעבעגוצרעטנוא

 ! המשנ יד --- ןעמהענ טינ רימ ןופ רהיא טנעק ּךַאז ןייא רָאנ .ןָאהט

 ! ןעמהענ יז טעװ טָאג ןוא ןעבעגעג רימ יז טָאה טָאנ

 ףיוא ןעפרָאוװעגפיורא ירגעל ךיז טָאה עיטסעב עדנעסייר ַא יו .

 .דרע רעד וצ ןעסירעגרעדינַא םהיא טָאה ןוא ןע'םָאט

 ערעזנוא רַאפ דנעפיירגנָא ןענייז סענעצס עמאזיורג ןוא עגיטולב

 ןָאהט וצ הטומ םעד טָאה שנעמ ַא סָאװ .ץרַאה רעזנוא ןוא ןרעיוא

 ןערייל ןעק שנעמ רערורב סָאװ .ןערעה וצ הטומ םעד טינ רע טָאה

 זנוא ,בוטש ןיא זנוא ייב וליפא ,ןערעוו טלהעצרעד טינ זנוא ןעק

 רנַאל ןעיירפ ַא ןיא ןָאהטעג סע טרעוו ךָאד ןוא ! טסורב יד סע טסייר

 ! עצעזעג עיירפ טימ

 -נעקוק טגָאזעג ָאבמַאס טָאה ,רעטסַאמ ,טיוט טעמכ זיא רע --

 .םָאט ןעטיוט בלַאה םעד ףיוא גיד

 ריס .ןעירשעג ירגעל טָאה ! ךָאנ םהיא ביג ,םהיא ביג --

 זיב ,טָאה רע סָאװ טולב ןעּפָארט ןעדעי םהיא ןופ ןעמהענוצ ןעלעוו

 : ! .ןייז הדומ ךיז טעוװ רע

 ןייז ףיוא טקוקעג טָאה ןוא ןעניוא יד טכַאמעגפיוא טָאה םָאט

 סע .טגָאזעג רע טָאה ! סינעפעשעב עגירדינ ,עמירָא ,וד , .רעטסַאמ

 ןיא טָאה רע ןוא ,"ןָאהט וצ סָאװ ןעבילבעג טינ ריד ראפ ןיוש זיא

 .ט'שולח'ענ ןעצנַאג

 ,רעגיטרַאפ ַא ךילדנע ןיא רע זַא ביולג ךיא ,עלעעז ןיימ ייב ---

 וע ,סעי .םהיא ףיוא גידנעקוק ןוא גידנעהעגוצ טגָאזעג ירגעל טָאה

 .ןערָאװעג טכַאמענוצ ךילדנע ןיא ליומ ןייז ,לעו ! גיטרַאפ זיא
 ! טסיירט ןייא סנעטסגינעוו ךָאד זיא סָאד

 -רַאװש ייווצ יד .טיוט ןעצנַאג ןיא ןעוועג טינ ְךאנ םָאט זיא ךָאד

 ןוא ,להיפענ ןעשנעמ ןופ קנופ ַא ןעמוקעב ךילרנע ןעכָאה תויח עצ

 םהיא טריבורּפ ייז ןעבָאה ,ןעגנַאגעגקעװַא זיא ירגעל יו דלַאב יוזא

 .ןעבעלוצּפָא
= 2  *=* 
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 קשח טימ סעװַא ָאבמיק זיא רעבירעד .רעטסַאמ רעייז ןעגעג טרַאּפש
 : .להעפעב סועטסַאמ ןייז יי

 זיא רע ןעוו רענענ ןעזיר רעד ןעפורענסיוא טָאה ! יַא , |
 ן'רַאפ ןעּפעלש ןעמונעג םהיא טָאה ןוא ןע'םָאט ןעמהענ עו
 ,ןעמהענ ךימ לָאז לעװייט רעד ! ןענעירק סע וטסעװ טצעי .םערא

 טסעוו וד ! לעצנעט ַא ןעצנַאט טינ ריד טימ טעוו רעטסַאט רעד ןעוו
 -לעה וצ טסייה סע סָאװ ןעהעז ןיוש טסעוו וד ! ןעהערדסיוא טינ ּךיִז
 ! ןעגעירק ןיוש סע טסעוו ;! סרענענ סרעטסַאמ םעד ןעפיולטנע ןעפ

 .טסואוועג טָאה ןוא ןעפיולטנע ןופ ןַאלּפ םעד טסואוועג טָאה םָאט
 -רַאטש רעסעב טלָאװ רע רעבָא .ּךיז ןעניפעג ענילעמע ןוא יסָאק ואוו
 .ןעהטַאררעפ ייז רעדייא ןעב

 ןוא םהיא וצ גידנעהעגוצ טגָאזעג ירנעל טָאה ,םָאט ,לעװ ---
 טימ ןהייצ יד ךרוד גידנעדייר ןוא רענלָאק ן'רַאפ םהיא גידנעמהעננָא

 ףךיד ןעסָאלשעב ךיז בָאה ךיא זַא טסייוו וד ; החיצר רעשילַאיטסעב ַא
 | ?ןעטיוט ו+צ

 . ,טרעפטנעעג םָאט טָאה ,רעטסַאמ ,ךילגעמ רהעז זיא סע --
 וד ןעדיס ,םָאט ןעסָאלש עב ךיז גָאה ךיא--

 .ןעיורפ יד ןעגעוו טסייוו וד סָאװ ןעגָאז רימ טסעוו
 .ןעגיוושעג טָאה ןוא ןענַאטשעג זיא םָאט
 ַא ןופ עמיטש א טימ ןעפורעגסיוא ירגעל טָאה ? וטסרעה ---

 ! רער ,בייל

 .ןעגיוושעג טָאה םָאט
 .גירנעגָאלש ךילקערש םהיא טרענורענ ירנעל טָאה ! דער --

 : ? סעּפע וטסייוו

 1 י א .ןעלהעצרעד טינ ןעק ךיא רעבָא ,רעטסַאמ ,,סייוו ךיא --

 !ןע ברַאטש ןעק
 גידנעטלַאהקירוצ ןוא ,םעהטָא ןעגנַאל ַא ןעגיוצעג טָאה ירגעל

 -וצ ןוא ,םערָא ן'רַאפ ן'םָאט ןעמונעגנָא רע טָאה ,ןרָאצ ןערליוו ןייז
 -קערש ַא טימ טגָאזעג רע טָאה ,ס'םָאט וצ טעטכ םינּפ ןייז גידנענייל
 ךיד בָאה ךיא ?ייוו ,וטסקנעד רשפא ! םָאט ,רעה , ,עמיטש רעכיל

 ,גָאז ךיא סָאװ ןָאהט טינ רעטציא ךיא ?עוו ,רעהירפ ןעזָאלענּפָא
 -עגּפָא ןיוש בָאה ךיא ןוא ,ס ָאד ןיי מס ך'י א .תועט א וטסָאה
 -ענסיוא טצעי זיב טסָאה .טלהָאצעב ריד ראפ בָאה ךיא סָאװ טקעמ
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 ךייא רע ןעק טייחיירפ יד ןעבעג זנוא טעװ טָאנ ביוא ? ענלעזסָאד
 יו ןייז ךיא לע לַאפ ןעדעי ףיוא .רעטכָאט רעייא ןעבענקירוצ ךָאנ
 -רעדעיוו טינ לָאטנייק לעװ ךיא זַא ,סייוו ךיא .ךייא וצ רעטכָאט ַא
 ,יסַאק ,ןעבעיל ךייא לע ךיא ! רעטומ עטלַא ,עמירָא ןיימ ןעהעז
 ! טינ רעדָא ךיס טבעיל רהיא ביוא

 ךיז טָאה יסַאק .טנעיזעג טָאה טסיינ רעשידניק רעכילבעיל רעד

 -עג טָאה ןוא ןעמונעגמורַא יז טָאה יז ,טצעזעגרעדינַא רהיא ןעבענ
 ערהיא טרעדנואוועב ןאד טָאה ענילעמע .רָאָאה עכייוו ערהיא טעלג
 ןיא ןעוװעג טצעי ןענייז עכלעוו ,ןעניוא ענהעש ערַאברעדנואוו

 .ןערהערט
 ךֶאֹנ טרעננוהעג בָאה ךיא ,טגָאזעג יסַאק טָאה ! אמע ,הֶא --

 -עג ןעבָאה ןעגיוא עניימ ןוא טסרודעג ייז ךָאנ בָאה ןוא רעדניק עניימ
 ןיא גידנעגָאלש ךיז ,טגָאזעג יז טָאה ! ָאד ! ָאד ! ןעהעז וצ ייז טרַאנ
 ןעװ ! טסוּפ סעלַא ןיא ָאד ,טעטסיוורעפ סעלַא זיא ָאד ,טסורב
 וצ ךיא טלָאװ ןַאד ,רעדניק עניימ ןעבעגעגקירוצ ריס טלָאװ טָאג

 .ןעטעב םהיא

 רעבָא ,גידעבעל ןעוועג זיא ןוא גנַאל טרעיודעג טָאה יירעגעי יד -

 טָאה עינָאריא רערעטיב ַא ןוא ןעצרַאה ןערעווש ַא טימ .גלָאפרע ןהֶא

 -רעטַאמרעפ ַא דרעפ ןופ ןעכָארקענּפָארַא זיא ירגעל יו ןעהעזעג יסַאק

 .החיצר רעלופ ןיא ןוא רעט
 "סיוא ךיז טָאה רע ןעוו טנָאזעג ירנעֶל טָאה ,ָאנמיק ,טצעי --

 רעהַא ךיילג רימ גנערב העג ,?הוטש ַא ףיוא רעמיצ ןייז ןיא ןעניוצעג
 .עטכישעג רעצנַאנ רעד ןיא ָאד טקעטש בלכ רעטלַא רעד ! םָאט םעד

 -עז ןעלעוו רימ .לעפ ןעצרַאוװש ןייז ןופ ןעגָאלשסױרַא סָאד לעװ ךיא
 .ןעק ךיא ביוא ןעה

 ןרעדנַא םעד רענייא ןעבָאה ייז שטָאכ ,ָאנמיק ןוא ָאנמַאס
 .ןע'םָאט טסַאהעג ךילטפַאשניימעג ערייב ייז ןעבָאה ,טַאהעג טנייפ
 ןייז לָאז רע טפיוקעג םהיא טָאה רע זַא ,טלהעצועד ייז טָאה ירגעל

 סָאד ןוא ,ןעזייררעפ ץעגרע טעװ רע ןעוו רעהעזפיוא-טּפיוה רעד
 ןיא ןוא .םהיא ןעגעג ?היפענ ןעזייב ַא טכַאמעג ןיוש טָאה ןיילַא
 ןעגעג ןעוועג ךָאנ ייז ןענייז רוטַאנ רעשיטכענק ןוא רענירדינ רעייז

 "עננייא ןעוועג זיא רע סָאװ רֶאֵפ טכארבעגפיוא רחעמ ךָאנ סהיא
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 ןוא ןהעג טינ טעוװ רע זַא ,טסואוועג טָאה רע רעבָא ,ןע'םָאט ןעפור

 עלייוורעד םהיא טָאה רע ; טייצ ןייק ןערילרעפ טלָאװעג טינ טָאה רע
 .ןעדעירפוצ ןעזָאלעג

 ,ן'ענילעמע וצ טגָאזעג יסַאק ןעגרָאמ ןעטסכעגנ םעד טָאה ,לעוו ---
 -עיוו טנייה ךיז טגנַאפ יירעגעי יד ,ךָאל ן'ךרוד טקוקעג טָאה יז ןעוו
 | ! ןָא רעד

 -רָאווש ןוא עסייוו ,רענעמ טלעמַאזרעפ ןעוועג ןענייז ףיוה ןיא

 טלייהטעגסיוא ןעמעלַא טָאה ירגעל .סעיצַאטנַאלּפ עגימורַא יד ןופ עצ

 יױזַא ךעליירפ ןוא גיטסול ןעוועג ןענייז עלא ןוא ןעפנַארב רעזעלג וצ
 .בוט םוי ןעסיורג ַא ןרעייפ ןהעג ןעטלָאװ ייז יו

 רהיא וצ טָאה דניוו רעד ןוא עטכישעג יד ןעהעזעגוצ טָאה יסַאק
 ןעבָאה ייז יו ,ערעדנַא יד ןופ ןוא ירגעל ןופ רעטרעוו יד טכרַאבעג
 םוצ ןעמהענ לָאז רערעדעי רעכלעוו ,רעצעלּפ יד טימ טלייהטוצ ךיז

 .ןעכוז
 -ורענסיוא טָאה ןוא רעטסנעפ ןופ ןעטָארטעגקירוצ טָאה יסַאק

 ןופ רעגרע ןָאהטעג רימ ןעבָאה סָאװ ! טָאג רעגיטכעמלַא, : ןעפ
 "! ןערעוו טלעדנַאהעב ױזַא ןעלָאז רימ זַא ,טלעוו רעצנַאג רעד

 יז ןעו טכיזעג רהיא ףיוא ןעגעלעג זיא טסנרע רעכילקערש ַא
 | : .טגָאזעג סָאד טָאה

 יז טָאה ,דניק ,ר י ר ןענעװ ןעוועג טינ טלָאװ סע ןעוו ---

 ייז ול ןעגנַאגעגּפָארַא ךיא טלָאװ ,ן'ענילעמע ףיוא גידנעקוק טגָאזעג

 -ענ-טיוט ךימ טלָאװ רע ןעוו ייז ןופ םענייא טקנארעג טלָאװ ךיא ןוא
 רימ סָאד ןעק ? טייהיירפ ןיימ ןעצונ רימ ןעק סָאװ וצ ןעד ,ןעסָאש
 ךיא סָאװ קירוצ ןערעוו ךיא ןעק רעדָא ,רעדניק עניימ ןעבעגקירוצ
 ? ןעוועג ןיב

 -ָארשעג ךיז טייהכאפנייא רעשרעדניק ערהיא ןיא טָאה ענילעמע

 -ָאז סעּפע טלָאװעג טָאה יז .ןעקנַאדעג ערעטסניפ ס'יסַאק רַאפ ןעק

 דנַאה ס'יסַאק ןעמונעג רָאנ טָאה יז .ןעניוושעג רעבָא טָאה ןוא ןעג
 : .טעלגעג טכייל יז טָאה ןוא

 -קירוצ גידנעריבורּפ ,טגָאזעג יסַאק טָאה ! טינ סָאד והט --
 -עיל ךיד לָאז ךיא זַא ןעכַאמ ךָאנ טסנעק וד ,דנַאה רהיא ןעהיצוצ
 .ןעבעיל טינ םענייק רהעמ ליוו ךיא ןוא ,ןעב

 טינ ךי א ?היִפ .טגָאזעג ענילעמע טָאה - ! יסַאק עמירָא -- |
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 טָאהעג ןיוש ךיד הער היח יד טצעי רשפא טלָאװ ,ןעטלַאהעגּפָא טינ
 ,דנעה ענייז ןיא

 .טרעריושעג טָאה ענילעמע

 אלע טָאה יסַאק .ןערָאװעג ןעגיוושנַא עלייוו ַא ןענייז ערייב
 זיא ןוא טרעטַאמענּפָא ןעוועג זיא ענילעמע ; ךוב ןעשיזיוצנארפ ַא
 ,ןעיירשעג עקרַאטש ןופ ןערָאװעג טקעוועגפיוא זיא יז .ןעפָאלשעגנייא
 טימ טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה יז .טניה ןופ ןעליב ןופ ןוא טירט דרעפ ןופ
 .יירשעג ןעּפמוד ַא

 .טגָאזעג טלַאק יסַאק טָאה ,קירוצ רעגעי יד רָאנ ןעמוק סָאד ---
 טעװ ןָאמייס ? ןעטרָאד עלַא טינ ייז וטסהעז . .ְּךֶאֹל רעד ךרוד קוס
 ררעפ ןייז גיטָאלב יו העז .טכַאנ עגיטנייה רַאפ ןעבעגפיוא ןעזומ סע

 ןיימ ,ּךַא .סיוא ןעהעז טניה יד יװ העז .ּפמוז ןיא גידנעכירק זיא
 ; לָאמ א ךָאנ ןוא לָאמ ַא ךָאנ ןעריבורּפ ןעזומ טסעוו וד ,ררעה רעטוג

 ' .ָאטינ ןעטרָאד ןענייז רעּפּפָא יד ---
 זַא ןייז טעװ סָאװ .טגָאזעג ענילעמע טָאה ,טינ טרער ,הֶא --

 ? ןערעהרעד ןעלעוו ייז
 -ייוו ןענָאירעפ ךָאנ ייז סע טעװ ,,ןערעה סעּפע ןעלָאז ייז ןעוו --

 ןעכַאמ ןענעק רימ .רהַאפעג ןייק ןיא סע .טגָאזעג יסַאק טָאה ,רעט
 .ןעגָאירעפ רהעמ ךָאנ ייז סע טעוו ,שיורעג ןעטסקרַאטש םעד

 ירגעל .זיוה ןיא גיהור ןערָאװעג טכַאנ עבלַאה םורא זיא ךילדנע
 עכַאר ערעטסניפ ןערָאװשעג טָאה רע .לזמ םילש ןייז טכולפרעפ טָאה
 ןעגייל ךיז ןעגנַאגעג זיא ןוא ,ןעּפַאכ טעװ רע ןעוו ,ןעגרָאמ ףיוא

 צ .ןעפָאלש

 ,לעטיּפַאק רעטסגיצרעפ

 .רעריטראמ רעד

 ױזַא ן'ירגעל טָאה ן'ענילעמע ןוא ן'יסַאק ןופ ןעפיולטנע רעד
 .טייקכילשנעמ ןופ קנופ ןעדעי ןערהָאלרעּפ טָאה רע סָאד טכָאקעגפיוא

 .ן'םָאט ןעכילקילגנוא םעד וצ ןעזָאלענסיױא רע טָאה החיצר עצנַאנ ןייז
 טלָאװעג רע טָאה געיעג ן'םיוא קעווא רעטייוו ןענייז עלַא ןעוו -
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 טלעג 4? ןעטַאַאטש עיירפ יד ְּךָאנ עזייר רעזנוא ןעלהָאצעב לָאז טלעגנ

 יז טָאה ,טגָאזעג סע טָאה יז דנערהעוו ןוא ! לעדיימ ,סעלַא טוהט
 .םיזוב רהיא ןיא טלעג יד טגעלעגניירַא

 .טלעמרומעגנ ענילעמע טָאה ,ןענע'בנג ןעסייה ךָאד טעװ סע --
 יר .רעטכעלעג ןעזייב ַא טימ טגָאזעג יסַאק טָאה ! ןענע'בנג ---

 .ןעגָאז טינ זנוא סע ןעפרַאד ןעבעל ןוא בייל רעזנוא ןענע'בנג סָאװ

 ןופ טע'בנג'עג -- ,טע'בנג'עג ןיא סעיצַאנגיסַא עזעיד ןופ ערערעי

 ןעומ עכלעוו ןוא ,תושפנ עטעווערָאהרעּפ ,עטרעגנוהרעפ ,עמירָא

 ןעדייר ר ע לָאז .טיפָארּפ ןייז בעילוצ ?עווייט םוצ ןהעג ךילדנע
 ךיא .בוטשיךַאד רעד ןיא ןהעגפיורַא ריִמָאֹל רעבָא ! הבנג ןעגעוו

 טסנעק וד .טייצ יד ןענניירברעפ וצ רעכיב ןוא טכיל רֶאֲאַּפ ַא ָאד בָאה
 ןוא .ןעכוז ןעמוק טינ ןיה ַא ןעלעוו ייז זַא ,רעכיז ןעמָאקלָאפ ןייז
 - .םיתמ ןיא ןעלעיּפש ייז טימ ךיז ךיא לע ,ןעמוק ןעלעוו ייז ביוא

 -עזעג ענילעמע טָאה ,בוטשיךַאד רעד ןיא ןיירַא ןענייז ייז ןעוו
 טייז רענעפָא רעד טיט טייז ַא ףיוא גידנעגיל ןעטסַאק ןעסיורג ַא ןעה
 סנעשיק טימ ןעצַארטַאמ ייווצ ןעגעלעג ןענייז ןעטרָאד .רעטסנעפ םוצ

 ןייא ןיא .ןעבעל םוצ ןעכַאז ערעדנַא ןוא ןעזייּפש עסַאמ עצנַאג ַא ןוא
 ּפמָאל ַא ןעגנעהפיוא רַאפ ןעקַאה ַא ןעגָאלשעגניײרַא ןעווענ זיא טייז

 .ןעזעל םוצ
 .טגערפעג יסַאק טָאה ? ָאד ריד טלהעפעג יו ,ונ --

 רעד ןיא ןעכוז ןהענ טינ ןעלעוו ייז זַא ,רעכיז רהיא טייז --
 ? בוטש-ךַאד

 ,ןָאהט סע טעוװ ירנעל ןָאמייס יו ןעהעז ןעלעוו טלָאװ ךיא --
 -עבנא סָאװ .ןופרעד ןעטיה רהעז ךיז טעוו רע .טגָאזעג יסַאק טָאה
 -םיורא רעדייא ןעסיש ןעזָאל רעסעב ךיז ייז ןעלעוו ,רענעיד יד טגנַאל
 | .רעהַא ןעהעג

 .טצעזעגרעדינַא עילעמע ךיז טָאה ,טניהורעב ?עסיבא

 טָאה רהיא ןעוו ,יסַאק ,טימרעד טניימענ רהיא טָאה סָאװ --
 .טגערפענ גיהור יז טָאה ? ןעטיוט ךימ טעוװ רהיא זַא טגָאזעג

 יסַאק טָאה ,ן'שלח ןופ ןעטלַאהוצּפָא ךיר טניימענ בָאה ךיא ----
 ,ריד ךיא גָאז טצעי ןוא .ט'לעוּפעג סע בָאה ךיא ןוא ,טרעפטנעעג
 ןייז געמ סע ,ן'שלח וצ ט י נ ןעסילשעב ךיז טזומ וד זַא ,ענילעמע
 ךיד טלָאװ ךיא ןעוו .ןעבָאה טינרָאנ סָאד ףראד ןעמ .ליוװ סע סָאװ
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 -ָאה ערעדנַא .ןיהַא ערעדנא ןוא רעהַא ןעפָאלעג ןענייז ענינייא .גנול
 טָאה ןעליב רענירעזייה רעדליוו סעמעו ,טניה יד ןעדנובענּפָא ןעב

 -עבעל ּךָאנ ןעבָאה ןוא ןעווַאלקש יד ןופ ןעיירשענ יד טימ טשימוצ ךיז
 .ענעצס עצנַאנ יד טכַאמעג רעגיד

 טינ ייז ןעלעוו ריס ביוא ,ןעסיש ייז רימ ןעלָאז ,רעטסַאמ --

 -סיורַא טָאה ירגעל ןעמעו ,טנערפענ ָאבמאס טָאה ? ןעּפַאכ ןענעק

 .סקיב ַא ןעגָארטעג

 ןיוש זיא סע .טסליוו וד זַא ,ן'יסַאק ףיוא ןעסיש טסנעק וד --

 רעבָא ,יז טרעהעג םהיא וצ ,לעווייט םוצ ןהענ ןיוש לָאז יז זַא ,טייצ

 לכש טָאה ,רעדניק ,טצעי .טגָאזעג ירגעל טָאה ,טינ לעדיימ יד

 זָאלג א ןוא ןעּפַאכ יז טעוו סָאװ םעד ראפ ראלָאד ףניפ .קנילפ טייז ןוא

 .ייס יו ייס רערעדעי טגעירק ןעפנַארב

 רנעה יד ןיא סלעקַאפ טימ ןוא טניה יד טימ עדנַאב עצנַאנ יד

 .ּפמוז םוצ ןעזָאלעגקעװַא םרַאיל ןוא יירשעג ןעשילעה ַא טימ ךיז ןעבָאה

 ענילעמע ןוא יסַאק ןעוו ןערָאװעג גידייל ץנַאנ ?ייוורעד זיא זיוה יד

 ןופ ןוא רעמיצ ס'ירגעל ןיא ןיירַא ןענייז ייז .ןעמוקעגקירוצ ןענייז
 .ּפמוז םעד םורַא ענעצס ערליוו עצנַאג יד ןעהעזעג ייז ןעבָאה ןעטרָאד

 -עג רעד .ן'יסַאק וצ טגָאזעג ענילעמע טָאה ! ןעטרָאד טהעז --

 טרעה ! םורַא ןעצנַאט טכיל יד יו טהעז .ןעגנאפעגנָא ךיז טָאה געי

 ,ןעטרָאד ןעועג ןעטלָאװ ריס ןעו ? טינ רהיא טרעה ! טניה יד

 ,ןעליוו סעטָאג םוא .טנעס ַא ןעווענ הטרעוו טינ ןעבעל רעזנוא טלָאװ

 ! לענש ןעטלַאהעב ךיז ריִמָאל
 ייז .טרעפטנעעג יסַאק טָאה ,ןעלייא טינ ךיז ןעפרַאד רימ ---

 ! רנעבא םעד ןופ ןעגינעגרעפ רעד זיא סָאד -- ,געיעגנ ן'פיוא עלַא ןענייז

 -נעמהענסיורַא טגָאזעג יז טָאה ,לייוורעד .ןעהעגפיורא ןיוש ןעלעוו רימ

 טָאה ירגעל ןעכלעוו ,קָאר סירגעל ןופ ?עסילש ַא סעינָאמערעצ ןהָא גיד

 ןעמהענ ךיא לעװ לייוורעד ,ךיז ןופ ןעפרָאװעגּפָארַא עלייא רעד ןייז
 .עזייר רעזנוא וצ ןעפרַאד רימ סָאװ סעּפע

 -סיורא ןעטרָאד ןופ טָאה ,עקרָאטנָאק יד ןעסָאלשעגנפיוא טָאה יז

 .טלהעצעגרעביא ?ענש טָאה יז עכלעוו ,דלעג-רעיּפַאּפ קַאּפ ַא ןעמונעג

 .טגָאזעג ענילעמע טָאה ! סָאד ןָאהט טינ ריִמָאל ,חָא --

 רימ זַא וטסליו .טרעפטנעעג יסַאק טָאה ? טינ סָאװ רַאפ --

 סָאד רעדייא ,ּפמוז םער ןיא רעגנוה ןופ ןעהענסיוא רעסעב ןעלָאז



 409 וָאטס רעשטיב טעיררעה

 רָאנ ,ריירפ עא ץלָאטש ןייס ןעוועג טינ זיא ןעגיוא ס'יסָאק ןיא
 .טייחנעסָאלשטנע עטלעפייווצרעפ רהיא

 .רנַאה ס'ענילעמע נידנעמהעננָא ,טגָאועג יז טָאה ,םוק --
 ןענייז ןוא זיוה ןופ סיורא דייחרעליטש ןענייז ןעיורפ ייווצ יד

 ערהָאלק יד .תוברוח יד עזאּפ דנעבא ןופ ןעטאש םעד ןיא ןעפָאלעג
 -ֵנָא םעד ןעטלַאהעגּפָא ?עסיבַא טָאה טכיל ענרעבליז רהיא טימ הנבל
 .טכַאנ רעד ןופ ןעמוק

 ןעוועג ןיוש ןענייז ייז ןעו ,טעטראוורע טָאה יסַאק יװ ױזַא
 -ָאה ,עיצַאטנַאלּפ יד טלעגנירענמורַא טָאה רעכלעוו ,ּפמוז םעד ןעבעג

 -יילב ןעלָאז ייז זַא ןעירשעג טָאה עכלעוו ,עמיטש ַא טרעהרער ייז ןעב

 ,ירגעל ןרעדנָאז ,ָאבמַאס ןעווענ טינ רעבָא זיא סָאד - .ןהעטש ןעב
 ענילעמע ןעוו .החיצר רעכילסערש טיס טגָאיעגכָאנ ייז טָאה רעכלעוו

 ןוא ,הטומ םעד ןערָאלרעּפ יז טָאה ,עמיטש ןייז טרעהרעד טָאה
 יז זַא ,טגָאזעג יז טָאה םערא ס'יסַאק ףיוא דנַאה רהיא גידנעגיײלפורַא
 .ט'שלה

 יסַאק טָאה ! ןעטיוט ךיד ךיא לעװ ןָאהט סע טסעוו וד ביוא ---
 לַאשזניק ןענידנעצנעלג םעניילק ַא םיזוב ןופ גידנעהיצסורַא טגָאזעג
 .ןעגיוא ס'לעריימ רעד ראפ גידנָאהט ךַאמ ַא םהיא טימ ןוא

 טינ טָאה ענילעמע .נלָאפרע ןייז טַאהעג טָאה רעװענַאמ רעזעיד

 רעכלעוו ,ּפמוז ןיא ןעפָאלעגנירַא רהיא טימ זיא ןוא ט'שלח'עג

 זַא ןעהעזעגנייא טָאה ירגעל סָאד ,רעטסניפ ןוא ףעיט ױזַא ןעוועג זיא
 .ףליה ןהֶא ןעפיולכָאנ ןענעק טינ ייז טעװ רע

 ןערעי ףיוא .החיצר ראפ גידנעלכרָאכ טגָאזעג רע טָאה ,לעװ --

 טינ ןענעק ייז ,טניה עזעיד --- ,עקטסַאּפ ַא ןיא טצעי ייז ןענייז לַאפ
 ! ןעציווש ראפרעד ןיוש ןעלעוו ייז ,ןעפיולטנע

 זיא רע ןעוו ,ןעירשעג רע טָאה ! ָאנמיק ,ָאנטַאס ! יעה --
 ןופ ןעמוקעג ןענייז ןעיורפ ןוא רענעמ יד ןוא תוברוח יד וצ ןעמוקעגוצ
 ךיא .ּפמוז םעד ןיא רעטציא ןענייז סרעפיולטנע ייווצ .טײברַא רעד
 .ןעּפַאכ ייז םעוו סע רעװ ,רעגענ ןערעי וצ ראלָאד ףניפ ןעבעג לעוװ

 ! טניה יד סױרַא טזָאל

 ןעוועג זיא טכַאמעג טָאה גנודלעמנא עזעיד סָאװ גנוגערפיוא יד
 -ָאר ףניפ ןעניוועג וצ ןעפָאלעגסיױורא ןענייז עלעיפ .ךילביירשעבנוא
 *רנַאהעב ערעסעב ַא ןעמוקעב וצ גנונפָאה רעד טימ ערערנַא ןוא  ,רַאל
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 ןערחיפוצסיוא גיטרַאפ ןעוועג ןיוש זיא סעלא ןעוו טייצ רעד ןיא
 .טכַאמעג סע טָאה יז ױזַא יוװ ןהעז רימ ןעלעוו ,קסע םעד

 ַא ןיא ןערהָאפעגקעװַא זיא ירנעל .דנעבא ןיא ןעוועג זיא סע
 עטסבילדניירפ יד ןיא ןעוועג םהיא טיט זיא יסַאק .םרַאפ עשי'נכש
 ייז ואוו ,רעמיצ סענילעמע ןיא יז רימ ןעניפעג טצעי .עסינטלעהרעפ
 .ךעלקעּפ עניילק ייווצ טקַאּפעגנייא עדייב ןעבָאה

 זיא סע .ןהענ רימָאל ןוא ,ענילעמע ,קיּפעשט ןעזעיד ןָא והט --

 ,טייצ
 ענילעמע טָאה ,ןעהעז זנוא ְךָאנ ןעמ ןעק רעטציא ? ױזַא יו ---

 .טרעפטנעעג
 -עג טלַאק יסַאק טָאה ,ןעהעז ןעלָאז ייז זַא ,עקַאט ?יוו ךיא --

 .לַאפ ןערעי ןיא ןעגָאיכָאנ זנוא ןעלעוו ייז זַא ,טינ ןעד וטסייוו .טגָאז
 -ניה רעד ןופ ןעּפַאכסױרַא ךיז ןעלעוו רימ --- : ױזַא ןייז טעוװ ךַאז יד
 ןוא ָאבמַאס .תוברוח יד ןעפיולייברעפ ןעלעוו רימ ןוא ריחט רעט
 רימ ןוא ןעפיולכָאנ זנוא ןעלעוו ייז .ןעהעז סיוועג זנוא ןעלעוו ָאבמיק

 ויב ןהעגנכָאנ טינ זנוא ייז ןענעס ןעטרָאד .ןעּפמוז יד ןיא ןיירַא ןעלעוו

 יר ְּךָאנ קירוצ םוא טינ ךיז ןערהעק ןוא םרַאיל ןייק טינ ןעכַאמ ייז
 -עוו ,תויח ערליוו יד יוװ ןעפיולמורא ןעלעוו ייז דנערהעוו ןוא .טניה

 -וק ןעלעוו רימ ןוא ?עכייט ןעטהערדעג םעניילק ן'טיט ןעפיול רימ ןעל
 ךיוא טניה יד טעװ סָאד .זיוה ןופ ריהט רעטניה רעד וצ קירוצ ןעמ
 טעוװ רערעדעי .ןעקעמש טינ ייז ןענעק רעסַאװ ןיא ןעד ,ןעשימוצ
 ,בוטש ךאד רעד ןיא ןיירַא רימ ןעלעוו ?ייזורעד .ןעכוז זנוא ןעפיול

 ענייפ א סנעטסַאק עסיורג יד ןופ םענייא ןיא טכַאמעג בָאה ךיא ואוו
 | .זנוא רַאפ טעב

 ערעגנעל ַא בוטשיךַאד רעד ןיא ןעביילב ןעזומ ןעלעוו רימ ---

 ררע ןוא לעמיה ןעקיש טעוו רע זַא ,ןעגָאז ריד ןעק ךיא ,ןעד ,טייצ

 ןופ סרעהעזפיוא יד ןעמהעננעמַאזוצ טעװ רע .זנוא ךָאנ ןענָאי ךיז
 ןוא געיעג םעניימעגלַא ןייא ןעכַאמ טעװ ןוא סעיצַאטנַאלּפ ענימורַא יד

 ,ךיז טמהירעב רע .ּפמוז םעד ןיא לעקניוו ןערעי ןעכוזכרוד ןעלעוו ייז
 רע ןעק ָאזלַא .ןערָאװעג ןעפָאלטנע טינ רענייק ּךָאנ זיא םהיא ןופ זַא
 .טסולעג ץרַאה עש'היח ןייז לעיפיוו ןעגָאי ךיז

 ענילעטע טָאה ! טעװענַאלּפעג סע טָאה רהיא טוג יו ,יסַאק -- '
 ? ךייא ץוח א ןעװענַאלּפסױא טנעקעג סע טלָאװ ְּךָאנ רעוו .טגָאזעג
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 ענייז ןיא טקעריד ןעמוק וצ טניישעג ןעבָאה ייז ; ןעיָאװו רעכילקערש
 .ןרעיוא

 ןיא ןוא ,רעמיצ ןייז ןיא ןעפָאלטנע רעטרעטיצרעפ ַא זיא ירגעל
 גיהור ,ךיילב ,יסַאק ןעפָאלעגניײרַא זיא םהיא ךָאנ ןעטוניט רֶאְאַּפ ַא
 -רענוא ןעבלעזנעד טימ ןוא טסייג רעדנעמהענדעכַאר ַא יו ױזַא ,טלַאק
 .ןעגיוא ערהיא ןיא רעייפ םענעקָארש

 .טגָאזעג יז טָאה ,סרעדנַא טצעי טסקנעד וד זַא ,ביולג ךיא ---
 ! יסַאק ,ןעמהענ ךיד לָאז רהָאי ץרַאװש רעד ---

 ןעגנאגעג רָאנ ןיב ךיא .טגערפעג יסַאק טָאה ? סָאװ ראפ ---
 טימ השעמ יד ןייז ןעק וטסקנעד סָאװ .ריהט יד טכַאמרעפ בָאה ןוא
 .טגערפעג יסַאק טָאה ? ןָאמייס ,נוטשיךַאד רעד

 .טרעפטנעעג ירגעל טָאה ! ךַאז ןייד טינ זיא סָאד ---

 ,טגָאזעג יסַאק טָאה ,לעװ ? ךַאז ןיימ טינ זיא סע ,,ױזַא --

 .טינ ןעטרָאד ףָאלש ך י א סָאװ ןעדעירפוצ ךיא ןיב לַאפ ןעדעי ףיוא

 ,טכַאנ עזעיד טניוו ןעקרַאטש ַא טעטראוורע טָאה יסַאק יוװ ױזַא
 ,ןוא ,בוטש ךאד רעד ןיא רעטסנעפ ַא טכַאמעגפיוא רעהירפ יז טָאה
 טניוו רעד טָאה ,ריהט יד טכַאמעגפיוא טָאה יז יו ױזַא ,ךילריטַאנ
 .דנַאה ס'ירגעל ןיא טכיל יד ןעזָאלבעגסיױא

 -געל טימ טַאהעג טָאה יסַאק ?לעיּפש ןעכלעוו טנייצ ָאזלַא סָאד
 -ךַאד רעד רַאפ רחּפ ַאזַא ןעבָאה לָאז רע זַא ,טלָאװעג טָאה יז ,ן'יר
 ס'בייל ַא ןיא ּפָאק ןייז ןעקעטשניירַא רעסעב טלָאװ רע סָאד ,בוטש

 ןעו ,טכַאנייב ,יסַאק טָאה לייוורעד .ןיהַא ןהעגניירַא רעדייא ליומ

 -ךאד רעד ןיא רעדיילק ןוא זייּפש ןענָארטעג ןעפָאלשעג ןעבָאה עלַא

 טייצ ַא ףיוא גונעג ןעבָאה ןעלָאז ייז זַא ,ןענילעמע ןוא ךיז ראפ בוטש
 טָאה ,גיטרַאפ ןעוועג ןיוש זיא סעלַא ןעוו ןוא .ןעבעל וצ ןעטרָאד

 .ןַאלּפ רהיא ןערהיפוצסיוא טייהנעגעלעג עטוג ַא ףיוא טרַאװעג יז

 זיא רע זיב גידנעטרַאװ ןוא ן'ירגעל וצ ךיז גידנעלכיימש ךרוד

 ןעמהענטימ יז לָאז רע זַא ,ןעטעבעג םהיא יז טָאה ,טגיילעגפיוא טונ
 ןעטיור ןייב ןענעלעג זיא עכלעו ,לעטדעטש עטרַאבכַאנעב ַא ןיא -

 עלַא טקרעמעגנָא ךיז יז טָאה סינטכעדעג ןעפרַאש ַא רהעז טימ .ךייט
 גנַאל יו טנעכערעגסיוא טָאה ןוא ןערהָאפעג זיא יז עכלעוו ךרוד ןעגעוו -

 . ,סופוצ געוו םעד ןעכַאמ ןעמהענ ףראד סע
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 ַא סעּפע .טרהירעג טינ ךיז טָאה ןוא טדערעג טינ טָאה ירגעל

 -עטש טימ טָאה יסַאק דנערהעוו ,טּפַאכעגמורַא םהיא טָאה קערש ןימ

 ןופ גנעלק יד טלהעצעג טָאה ןוא טקוקעג םהיא ףיוא ןעגיוא עגידנעכ

 .רענייז

 "עג יז טָאה ,ןעהעז ר י ס ןעלעוו טצעי .רעגייז ַא ףלעווצ ---
 ןוא רָאדירָאק ןופ ריהט יד גידנענעפע ןוא גידנעהערדמוא ךיז טגָאז

 .ןרעה סעּפע טלָאװ יז יו ױזַא גידנעלעטש ךיז

 גירנעביוהפיוא טגָאזעג יז טָאה ? סָאד זיא סָאװ ! רעה --

 .רעגניפ םעד

 טינ וטסרעה .טגָאזעג ירגעל טָאה ,דניוו רעד רָאנ זיא סָאד --

 ? טזָאלב רע טכולפרעפ יו
 רעליטשַא טימ טגָאזעג יסַאק טָאה ,רעהַא םוק ןָאמייס ---

 -נערהיפוצ םהיא ןוא ענייז ףיוא דנַאה רהיא גידנעניילפיורַא ,עמיטש

 ! רעה ? ןיא סָאד סָאװ וטסייוו ,ּפערט יד וצ גיד

 -עג ןיא רע .ּפערט יד ןופ ןעמוקעגּפָארַא זיא שטיווק רעדלוו ַא

 ; טלעסיירטעג ךיז ןעבָאה עינק ס'ירגעל .בוטש-ךַאד רעד ןופ ןעמוק

 .סערש ןופ סייוו ןערָאװעג זיא םינּפ ןייז

 -ענ יז טָאה ? ןעטעלָאטסיּפ ענייד טינ וטסמהענ סָאװ רַאפ ---

 ס'ירגעל טרעווילגרעפ טָאה עכלעוו ,עינָאריא רעזייב ַא טימ טנָאז

 ? טסייוו וד ,ןעכוזרעטנוא ןעכַאז יד לָאז ןעמ זַא ,טייצ זיא סע .טולב

 ןעטרָאד טסעװ ,ןהענפיורַא רעטציא טסלָאז וד זַא ןעלעוו טלָאװ ךיא

 .הנותח עצנַאג יד ןעפערט

 .ףךולפ א טימ טגָאזעג ירנעל טָאה ! ןהעג טינ לעוװ ךיא ---
 ןענייז םיתמ ןייק זַא ,ךָאד טסייו וד ? טינ סָאװ רַאפ ---

 ּפערט עטהערדעג יד ןעגנורּפשעגפױורַא זיא יסַאק ןוא ! םוק ! ָאטינ

 ! םוק ,ונ .םהיא ףיוא ךיז רעטניה גידנעקוק ןוא גידנעכַאל

 ירנעל טָאה ! ?עװייט רעד ט ז י ב וד זַא ,ביולנ ךיא --
 טסלָאז וד ! יסַאק ,קירוצ םוק ! הפשכמ וד ,קירוצ םוק .טגָאזעג
 : ! ןהענ טינ

 רע .ףױרַא ןעפָאלעג זיא ןוא טכַאלענ דליוו טָאה יסַאק רעבָא
 ַא ,בוטש-ךַאד רעד ןיא טרהיפ סָאװ ריהט יד ןענעפע טרעהעג יז טָאה

 טכיל יר ןעשָאלעגסיוא טָאה ןוא זָאלב ַא ןעבעגעג טָאה דניוו רעקרַאטש
 רעד טרעהרעד ףיז טָאה קילבנעגיוא ןעזעיד ןיא ןוא דנַאח ןייז ןיא



 205 וָאטס רעשטיב טעיררעה

 םעד ךרוד ןערישרַאמ ןוא ּפערט יד ןהעגּפָארַא סרוצש ןענעק --
 ןוא טכַאמענוצ ןעוועג זיא עכלעוו ,ריהט ַא ןענעפע ןוא ,רָאדירָאק

 ןַאד ןוא ,טגָאזעג יסַאק טָאה 4 רהיא וצ להוטש ַא טלעטשעגוצ ךָאנ
 ? דנַאה יד ןעקערטשסיוא ןוא טעב ןייד ֹוצ ןעמוקוצ

 ןעניוא עפרַאש ערהיא ןעכָאטשעגניײרַא םהיא ןיא טָאה יסַאק
 ןיא יו ױזַא טקוקעגנָא יז טָאה רע ןוא ,טגָאזעג סָאד טָאה יז ןעוו
 רנַאה עטלַאק-זייא רהיא טגיײלעגפיורַא טָאה יז זיב םולח ןעכילקערש ַא

 .ךולפ ַא טימ גנורּפש ַא ןעבעגעג טָאה רע .ענייז ףיוא

 ! ןעגנַאגעג טינ ןעטרָאד זיא רענייק .וטסדער סָאו ! יורפ ---

 רעצעמיא זַא טגָאזעג ןעד ךיא בָאה .טינ סיוועג ,ןיינ ,הֶא --
 זיא רעכלעוו ,לעכיימש ַא טימ טגָאזעג יסַאק טָאה ? ןעגנַאגעג זיא

 .רענייב ענייז ךרוד ןעגנַאנעג
 ,להעצרעד ,יסַאק ,גָאז ? ןעהעזעג ךילקריוו וטסָאה רענָא --

 ! ןעטרָאד זיא סָאװ

 ,טגָאזעג יסַאק טָאה ,טסבלעז ןעפָאלש ןעטרָאד טסנעק וד --

 .ןעניפעגסיוא וטסעוו
 ? יסַאק ,בוטשיךַאד רעד ןופ ןעמוקעג סע זיא --
 .טגערפעג יסַאק טָאה ? ןעמוקעג זיא ס ָאוו --

 --- .טגָאזעג טסָאה וד סָאװ סָאד טָא --
 טרעפטנעעג יסַאק טָאה ,טנָאזעג טינ ךַאז ןייק בָאה ךיא ---

 .ךילסירדרעפ

 .רעמיצ ןרעביא ןעגנאגעגמורַא גיהורנוא זיא ירגנעל
 עזעיד ןעהעז סע לעװ ךיא .ןעכוזרעטנוא ךַאז יד ?עװ ךיא ---

 -- .ןעטעלָאטסיּפ עניימ ןעמהענ ?עוװ ךיא .אפונ טכַאנ

 .בוטשזךַאד רעד ןיא ףָאלש .טגָאזעג יסַאק טָאה ,סָאד והט --

 ןופ ןעסיש טסלָאז .ןָאהט סע טסעוו וד יוװ ןעהעז ןעלעוו טלָאװ ךיא

 : .ןעטעלָאטסיּפ עגייד
 .טבולפעג ךילקערש טָאה ןוא סופ ן'טימ טעּפוטעג טָאה ירגעל
 רעוו ,ןעסיוו טינ ןעק רענייק ,טגָאזעג יסַאק טָאה ,טינ ךולפ ---

 ? ןעוועג סָאד זיא סָאוו ! רעה -- ,ןרעה ןעק סע

 .ןהעטש גידנעביילב טגָאזעג ירנעל טָאה 4 סָאװ --

 ,"גנָאל ןעגנאפעגנָא טָאה רעגייֵז רעשידנעלָאה רעטלַא רערעווש ַא
 ,ףלעווצ ןעננילק ֹוצ סָאז

 ן* יא"
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 טָאה ארומ עכילקערש ַא .טקרַאטשרעּפ ךָאנ ייז ןיא ךיז טָאה קעוש
 ארומ ןעבָאה סרענענ יד ?הָאוובֶא ןוא .זיוה עצנַאג יד טּפַאכעגנָא
 .טסואווענ ןופרעד ךָאד ירגעל טָאה ,ןעדייר וצ רעבירעד טָאהעג

 ,רעייפ ַא ןעבענ רעמיצ ןיא ךיז ייב ןעסעזעג ירגנעל זיא טכַאנ ןייא

 / א ןעוװעג זיא סע .רעמיצ םעד ןעטכיולעב גיריורט טָאה רעכלעוו
 ןוא ןעּפַאלק רעזייה עטלַא יד טכַאמ עכלעוו ,טכַאנ ענידנעמרוטש

 "עג ןעבָאה ןעריהט יד ןוא טקַאנקעג ןעבָאה רעטסנעפ יד .ןעשטיווק
 -נעזיוט יו ױזַא ,טעיָאװעג סע טָאה סנעמיוק יד ךרוד ןוא טעּפירקס
 ןעגנונעכער טכַאמעג טָאה ירגעל .טלעיּפשוצ ךיז ןעטלָאװ םידש רעד
 ןוא ?עקניוו ַא ןיא ןעסעזעג זיא יסַאק .ןעגנוטייצ ןעזעלעג טָאה ןוא

 עוו ךוב ַא ןענעלעג זיא שיט ן'פיוא .רעייפ ןיא טקוקעג גיריורט טָאה
 טָאה ןוא ןעמונעג םהיא טָאה ירגעל .,רעטסיינ ןוא רעכַאמ-ףושיכ ןעג
 : .ןעזעלעג לעסיב ַא

 "עג בָאה ךיא ? יסַאּק ,רעטסייג ןיא טינ ךָאד טסביולג וד --
 ךיז טסלָאז ו ד סָאד ,דנַאטשרעּפ רהעמ טסָאה וד זַא ,טביולג
 .שיורעג ַא רַאפ ןעקערש

 "רעפ יסַאק טָאה ,ביולג ךיא סָאװ ןיא סיוא סע טכַאמ סָאװ --

 .טרעפטנעעג ךילסירד
 -יבורּפ סלרעק יד ךימ ןענעלפ םי ן'פיוא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו --

 ןעבָאה רימ טינ רעבָא .תוישעמ עכלעזַא טימ ןעקערשוצנייא ןער

 -ַאװוש עכלעזַא רַאֿפ טרַאה וצ ןיב ךיא .ןעדיירנייא טנעקעג סָאד ייז
 .ןעיירעצ

 טימ טכַארטעב םהיא טָאה ןוא ?עקניוו ןיא ןעסעזעג זיא יסַאק

 "נוררעגכרוד לָאמ עלַא טָאה רעכלעוו ,קילב ןעגידנעכעטשכרוד םענעי

 .לעפ עטרַאה ןייז ןעג

 טָאה ,דניוו םעד ןופ ןוא סרוצש ןופ רָאנ זיא שיורעג רעזעיד --
 ףיא .שיורעג ןעשלעווייט ַא ןעכַאמ ןענעק סרוצש .טגָאזעג ירנעל
 ,רניוו רעד ןוא .ףיש ןופ דנורג םעד ףיוא ןרעה טפָא רהעז סָאד געלפ
 .סעלַא ןעכַאמ וטסנעק דניוו ןופ ! ןעמרַאברע ךיז לָאז טָאג

 "נוא גיהורנוא טלהיפענ ךיז טָאה רע זַא ,טסואוועג טָאה יסַאק
 רָאנ טָאה ןוא טרעפטנעעג טינ יז טָאה ראפרעד .קילב רהיא רעט
 .רעהירפ יו טקוקעג רעפרַאש םהיא ףיוא

 .טגערפענ ירגעל טָאה ? ױזַא טינ סע זיא -- ,יורפ ,גָאז --
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 ? סָאװ וצ ןוא ! ןעלעוו לעווייט רעד ךיד לָאז --
 .גיהור ןעפָאלש ליוו ךיא לייוו ---
 ? ןעפָאלש טינ ךיד טזָאל רעוו ! ןעפָאלש --
 טָאה ,ןרעה רָאנ טסליוו וד ביוא ,ןעגָאז ןענעק טלָאװ ךיא --

 .טגָאזעג ןעקורט יסַאס
 .טגָאזעג ירגעל טָאה ,עכוילש וד ,דער --
 !ןרעטש טינ סע טעװ ך י ד זַא ,ןעכער ךיא .טינרָאג ,הֶא --

 .רער ףיוא םורַא ךיז ןעלקייק ןעשנעמ ןוא ,ןעצכערק רָאנ זיא סע

 .גָאט רַאפ זיב טכַאנ עבלַאה ןופ בוטשיזךַאד רעד ןופ עגָאלרַאּפ

 .טינ טגָאזעג ירגעל טָאה ! בוטשיּךַאד רעד ןיא ןעשנעמ ---
 רעוו -- : ןעכַאל וצ גידנעגניווצ ךיז ןוא ,עמיטש רערעכיז ןייק טימ
 ? יסַאק ,ייז ןענייז

 ןעגיוא עצרַאװש עסיורג ערהיא טימ טקוקעגנָא םהיא טָאה יסָאק
 -ייב עלַא ךרוד ןעגנאגעגכרוד םהיא זיא סע סָאד ,קורדסיוא ַאזַא טימ
 טסלָאז ו ד זַא ,ןעלעוו טלָאװ ךיא ? ייז ןענייז רעוו ,ןָאמייס .רענ

 ! טינ טסייוו וד זַא ,ןעכער ךיא .ןעלהעצרעד רימ

 רעבָא ,שטייב רעד טימ טגנַאלרעד ירגעל רהיא טָאה ךולפ ַא טימ
 יז טָאה ןאד .ריהט ןופ סױרַא זיא ןוא טהערדעגסיוא ךיז טָאה יז

 *ךַאד רעד ןיא ןעפָאלש טסעוו וד ןעוו : טגָאזעג טָאה ןוא טקוקעגניירַא
 "יבורּפ וצ סָאד ןעהטַאר ריד טלָאװ ךיא .ןעסיוו סעֶלַא וטסעוװ בוטש
 .ןעסָאלשרעּפ יז טָאה ןוא ריהט יד טכַאמענוצ יז טָאה ףיורעד ! ןער

 ןעכערבוצ טלָאװעג טָאה ןוא טצנַאטעג ןוא טכולפעג טָאה ירגעל

 יוצ קעװַא זיא ןוא סרעדנַא טגיילרעביא רעבָא ךיז טָאה רע .ריהט יד
 ןיא ןעפָארטעג טָאה יז זַא ,ןעהעזעג טָאה יסַאק .רעמיצ ןייז ןיא קיר
 ןעקערש וצ םהיא טרעהעגפיוא טינ ןָא לָאמ םעד ןופ טָאה ןוא טקנוּפ

 .בוטשיךַאד רעד טימ
 ן'טימ שַאלפ ַא טקעטשעגניירַא יז טָאה בוטשיךַאד ןוּפ ךָאל ַא ןיא

 ןעבעגעגסיורא טָאה ?עטניוו רעטסנעלק רעד ןוא ןעסיורד ןיא לעזלעה

 טָאה טקרַאטשרעפ ךיז טָאה טניוו רעד זא ןוא ,ןעפייפ ןעגיריורט א
 ףיוא טָאה רעכלעוו ,ןענָאלק ןימ ַא ןיא טלערנאוװרעפ ןעפייפ רעד ךיז

 . טרעהעג טלָאװ רע יװ ױזַא קורדנייא םעד טכַאמעג רעבױלגרעבַא םעד
 .םירוסי עסיורג ןיא ןעשנעמ ַא ןופ ןעגָאלק םעד

 רענילָאמַא רעד ןוא רענעיד יד טרעהעג ןעבָאה גנַאלק ןעזעיד
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 ,בוטשיךַאד רעד ןיא טנעוו יד יוב ןענַאטשעג ןענייז ,לעבעמ ןעקַאּפ
 ,ביוטש טימ ןעסקַאוורעפ ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעטסנעפ רעניילק ַא
 ןעהעז ןעזָאלעג טָאה ןוא בֹוטש רעד ןיא ןייש ַא ןעפרָאוװָעגניײרַא טָאה
  ערעסעב ןעהעזעג לָאמַא ןעבָאה עכלעוו ,שיט ַא ןוא ןעלהוטש עכיוה

 רעכלעוו ,ץַאלּפ רעגירעיורט ַא ןעוועג סע זיא ןעמעלַא ןיא .ןעטייצ |
 עכילטע טימ .רעביולגרעבא יד ןופ םידש רַאפ טסָאּפעג ךיז טָאה
 ןעגױצעגפורַא ךיז ףיוא טָאה עכלעוו ,יורפ רעגענ ַא זיא קירוצ רהָאי
 -ָאו עכילטע ףיוא ןערָאװעג טרַאּפשעגנייא ןעטרָאד ,החיצר ס'ירנעל
 יד יו רעבָא ,טנַאקעב טינ זיא טריסאּפ טָאה ןעטרָאד סָאװ .ןעכ
 רעּפרעק ןעטיוט םעד ןעמ טָאה ,טרערעג ךיז ןעשיווצ ןעבָאה סרעגענ
 טָאה םעדכָאנ .,ןעבָארגעב ןוא ןעגָארטעגּפָארַא רעכילקילגנוא רעד ןופ
 ,ןענָאלש ןעקרַאטש ,תולוק עטלעפייווצרעפ טרעהעג ןעטרָאד ןופ ןעמ
 יד סָאװ ,טרעהרעד לָאמנייא טָאה ירגעל ןעוו .,ןרעמָאי ןוא ןעצכערק

 ייז ןעוו זַא ,טנָאזעגנָא ייז רע טָאה ,ךיז ןעשיווצ ןעדער סרעגענ
 ייז רע טעװו  ,ךיז ןעשיווצ רעבירעד טרָאװ ןייא ןענהָאמרעד ןעלעוו
 .ןעיירעדער עֶלַא ןעטינשעגּפָא טָאה סָאד .ןעטייק ןיא ןעדעימשנא
 .ןעסעגרעפ וצ עטכישעג עגיריורט יד טכַאמעג טינ רעבָא טָאה סָאד

 בוטש-ךאד ןיא טרהיפענ טָאה עכלעוו ,ּפערט יד זיא זייווכעלסיב
 ױזַא ןעוועג זיא סרעגענ יד ןופ קערש רעד ןוא ,ןערָאװעג ןעזָאלרעפ
 וצ טַאהעג ארומ וליפא ןעבָאה ייז סָאד ,בוטש-ךאד רעד רַאפ סיורג

 .ּפערט רעד וצ טרהיפעג טָאה סָאװ גנַאג םעד ךרוד ןהעג
 ענהֶא .בוטש-ךַאד רעד רעטנוא ןעוועג זיא ךרעמיצפָאלש ס'יסַאק

 -רעטנוא יד ןופ עפליה רעד טימ גָאט ןייא יז טָאה ,ן'ירגעל ןעגערפ וצ
 ןרעדנַאנַא ןיא רעמיצ רהיא ןופ לעבעמ יד ןעגָארטעגרעבירַא רענעיד
 .ןעטרָאד ןופ טייוו

 טָאה ןוא ךיז ןערהָאפכרוד א ןופ קירוצ ןעמוקעג זיא ירגעל ןעוו
 --- .ן'יסַאק וצ טנעוועג ךיז רע טָאה גנודעדנע יד ןעהעזעג

 ַא רַאפ ָאד זיא סָאװ ,טגָאזעג רע טָאה ! סַאק ,וד ,ָאלעה --

 | ? עטכישעג

 טָאה רעמיצ רעדנַאנַא טלָאוװרעּפ רימ ךיז טָאה סע .טינרָאגנ ---
 .גירנעכייווסיוא טגָאזעג יז

 .טגָאזעג ירגעל טָאה ? סָאװ רַאפ ןררעה ריִמָאֹל --- |

 .טרעפטנעעג יסַאק טָאה ,טלָאװעג ױזַא בָאה ךיא ל?ייוו --- |
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 "מוא ךיז טגָאזעג יסאק טָאה ,ןָאהט סָאד די א לע ןַאד --

 .גידנעהערד
 "רע רהיא טָאה רע .טדערענּפָא ןופרעד לעיפ רחעז יז טָאה םָאט

 יז .ןעוהיפסיוא טינרָאנ יז טעװ ןעדרָאמרע ןייז טימ זַא ,טרהעלק
 טעװ יז ןוא ,טינ ךיוא ךיז ןוא ןעיירפעב טינ םענייק טימרעד טעוו
 .רייהרעגידעבעל ןענערברעפ יז טעװ ןעמ זַא ,ןלעוּפ רָאנ

 ךיא .ּךַאז רעדנַאנַא זיא ,ןעפיולטנע ןענעק טסלָאװ וד ביוא --

 זַא ,טסייה סָאד .ןעריבורּפ וצ ןעהטַאר סָאר ןענילעמע ןוא ריד טלָאװ

 / .סרעדנַא טינ ,ןעסיגרעפטולב ןהָא ןָאהט ןענעק סע טלָאװ רהיא

 ? םָאט רעטָאפ ,ןעריבורּפ זנוא טימ ךיוא סָאד וטסליוו ---
 ךיא ןעוו טייצ ַא ןעועג זיא סע .טגָאזעג םָאט טָאה ,ןייג --

 עכילקילגנוא יד טיס ןעביילב ךיא זומ טצעי רעבָא ,ןָאהטעג סע טלָאװ

 ךיא לעיפעיוו ןעבעל ןעכילקילגנוא רעייז ןרעטכיילרעפ ייז ןוא תושפג
 .ןעבעל רעזנוא ןעגידנע ייז טימ ןעפרַאד ?עוװ ךיא זיב וליפא .ןעק
 -רעפ ךייא זיא ןעבעל רעייא .ךַאז רעדנַאנַא סע זיא רעבָא ךייא ראפ
 ןוא ערערנא רַאפ ןעלהיפ וצ טפַארק יד טינ טָאה רהיא ןוא טרעטיב
 .טנעק רהיא ביוא קעווא טלָאז רהיא זַא ,רעסעב סע זיא ראפרעד

 .טגָאזעג ךילדנע יסַאק טָאה ,ןעריבורּפ ןעלעוו רימ ---

 .לעטיּפַאק רעטסגיסיירד-ןואיןיינ

 .לַאפנייא ןייא

 ,רעביטשיּךַאד עלַא יו ןעוועג זיא זיוה ס'ירגעל ןופ בוטש ךַאד יד
 ןעפרָאוװרעפ ןוא בעװניּפש טימ לופ ,םביוטשרעפ ,ןעזָאלרעפ ,סיורג

 זיא רנעה עכילשנעמ ןיא ןעוועג זיא זיוה יד ןעוו .,ץלָאה עטִלַא טימ
 ,ןעכַאז ערערנַא ןוא לעבעמ עטלַא רַאפ ץַאלּפ ַא ןעוועג בוטש-ךַאד יד
 -עגסױרַא טָאה עילימַאפ יד ןעוו .,דנַאה ןופ קעװַא טלעטש ןעמ סָאװ

 ןעזָאלעג עטלַא יר ןוא ןעמונעגוצ לעבעמ ערעסעב יד יז טָאה ,ןעגיוצ
 ןוא טסָאררעפ בלַאה ןענַאטשעג טצעי ּךָאנ ןענייז ייז ןוא .ןהעטש
 טגעלפ- שמ עכלעוו ןיא ,סנעטסַא? ןעזיר ייזוצ .ָּךָאמ טימ ןעסקַאוװרעפ
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 רע סָאװ ,ןעניוא עצרַאװש עסיורג ערהיא ןיא רעייפ ןימ ַא טקרעמ
 .ןעהעזעג טינ רעהירפ ְּךָאנ טָאה

 גידנעגיילפיורַא טגָאזעג יז טָאה ,םָאט רעטָאפ רעהַא םוק --
 ןעּפעלש ןעמונעג םהיא טָאה ןוא םערא ןייז ףיוא דנַאה עניילק רהיא
 םוק ,להָאטש ןופ ןעוועג טלָאװ דנַאה רהיא יו ױזַא ,טפַארק ַאזַא טימ

 ,סעיינ עטוג ריד רַאפ בָאה ךיא ,רעהַא
 -ענ ץיה טימ םָאט טָאה ? יסַאק סיסיס ,סע ןיא סָאװ ---|

 .טגערפ
 ? טייהיירפ ןייד ןעבָאה טינ וטסליוו ,םָאט ---

 טָאה ,ןעבעג טעװ טָאג ןעו ,סיסימ ,ןעבָאה יז לע ךיא ---
 .טרעפטנעעג םָאט

 "עג יסַאק טָאה ,טכאנייב טנייה ןעבָאה סע טסנעק וד רעבָא --
 ! םוק ,רעייפ טימ טגָאז

 .קירוצ ןעטלַאהעג ךיז טָאה םָאט

 ערהיא םהיא ףיוא גידנעלעטשנָא טעצּפעשעג יז טָאה םוק --
 "ניירַא גונעג בָאה ךיא .קרַאטש טפָאלש רע ! םוק ,ןעגיוא עצרַאװש

 ךיא טלָאוװ יאוולה .,ןעּפָאלש לָאז רע זַא ,ןעפנַארב ןייז ןיא ןָאהטעג

 -ניה יד ,םוק רעבָא .טפראדעג טינ ךיד ךיא טלָאװ רהעמ טַאהעג
 -עגרעדינא ןעטרָאד בָאה ךיא .ןעסָאלשרעּפ טינ זיא ריהט עטשרעט
 ריד לע ךיא .ןעפָא זיא רעמיצ ןייז ןופ ריהט יד .קַאה ַא טגייל

 םערָא ןיימ רעבָא ,ןָאהטעג ןיילַא סע טלָאװ ךיא .געוו םעד ןעזייוו

 ! םוק ,ךַאװש זיא

 -טנעעג םָאט טָאה ,סיסימ ,ןעטלעוו דנעזיוט ראפ טינ וליפא ---
 : .גירנעהיצקירוצ ךיז טרעפ

 ,ןעסינעפעשעב עכילקילגנוא עלַא עזעיד רָאנ קנעדעב רעבָא --

 -ניא ןייא ףיוא ץעגרע ןהעג ןוא ,ןעכַאמ יירפ עלַא ךָאנ יז ןענעק רימ

 טָאה ןעמ זַא ,טרעהעג בָאה ךיא .ןײלַא ךיז ראפ ןעבעל ןוא לעז
 יװ רעסעב ץלַא זיא ןעבעל ַא רַאְפ סָאװ יבא .ןָאהטעג ױזַא ןיוש
 .רעזעיד

 טמוק סטכעלש ןוֿפ ,טגָאזעג ןעסָאלשטנע סָאט טָאה .,ןיינ ---
 יד ןעקַאהּפָא רעסעב ךיז ?עװ ךיא .סױרַא טינ סטונ ןייק לָאמנייק
 { דנַאה עטכער
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 טכַאמ סע .סופ ן'טימ קירב ַא םהיא גידנעבעג ןוא םינּפ ןיא םהיא
 ןוא .ןעהעז טסעװ וד ,ןענרעלּפֶא ךָאד ךיד לעװ ךיא ,סיוא טינ
 .סעװַא זיא ירגעל

 ןייז ןעק סע זַא ,ץרַאה טכַאמעג סָאט ךיז טָאה ןָא לָאמ םעד ןופ
 זַא ןעקרעמ ןעזָאל טינ ןוא ףייטש ןעטלַאה ךיז רע לָאז ,ליוו סע סָאװ
 .טערייל רע

 -עג ירנעל טָאה ? ןע'םָאט ןיא ןײרַא זיא ?עווייט רעכלעוו ---
 ןוא ןענָאלשעגרערינ ןעוועג רע זיא גנַאל טינ ָאד .ן'ָאבמַאס וצ טגָאז
 .טבעלעגּפָא רָאג רע טָאה טצעי ןוא טרעיורטרעפ

 .ןעפיולטנע וצ רע טקנעד רשפא  ,רעטסַאמ ,,טינ סייוו ךיא ---

 ירנעל טָאה ,ןעריבורּפ סע לָאז רע זַא ,ןעהעז טלָאװ ףךיא ---

 ןעטלָאװ ,ָאבמַאפ וטסקנעד יו .לעכיימש ןעשרעגיט ַא טימ טגָאזעג

 ? ןעהעז טלָאװענ סע רימ

 ! וַאה ! ואה ! ןעלעוו ןעטלָאװ רימ זַא ,סעּפע ןיימ ךיא ---

 ןעוועג סָאד טלָאװ ,טָאנ .ןעפורעגסיוא הער היח יד טָאה ! ָאה
 טלָאװ רע יו ,עטָאלב רעד ןיא טקעטשעג טלָאװ רע יו ! סַאּפש ַא
 ! ןעסירעג םהיא ןעטלָאװ טניה יד ןוא סעטסוס יד ןעשיווצ ןעסירעג ךיז
 טניה יד ןעוו ,סלָאמַאד גידנעכַאל טצַאלּפעג דלַאב בָאה ךיא ,טָאג

 טלָאװ ןעמ ןעוו ןעסירוצ יז ןעטלָאװ ייז ןוא ןיִלָאמ ןעסירעג ןעבָאה

 .םינמיס יד טצעי ךָאנ טגָארט יז .ןעבירטעגּפָא טינ ייז

 ירגעל טָאה ,רבק ן'זיב ןעבָאה ייז טעוװ יז זַא ,ןעכער ךיא ---
 לָאז רעגענ רעד ןעוו .ןעסַאּפּפיױא טוג וטסלָאז ָאנסאס טצעי .טגָאזעג

 .ףיוא םהיא גנעה ,ןעריכורּפ סָאד

 .טגָאזעג ָאנמַאס טָאה ,רימ ףיוא ךיז טזָאלרעפ ,,רעטסַאמ ---
 ! ָאה ,ָאה ,ָאה .ןעגנעה רימ ייב טעוװ רענענ רעד

 ןוא ןעפָאלשעג ןענייז ןיבעק ס'םָאט ןיא עלַא ןעוו טכַאנ ןייא

 ןיא םינּפ ס'יסַאק ןעהעזרעד גנולצולּפ רע טָאה ,ךַאװ ןעוועג זיא םָאט

 זא ,ןעכייצ ןעליטש ַא ןעבעגעג םהיא טָאה יז .רעטסנעפ ןופ ְּךָאֹל םעד
 .ןעמוקסיורַא לָאז רע

 ייווצ ןוא סנייא ןעשיווצ ןעוועג זיא סע .ןעמוקעגסױרַא זיא םָאט
 טָאה הנבל יד ןוא ?היק ןוא ןהעש ןעוועג זיא סע .טכַאנייב רענייז ַא

 "עב רע טָאה םינּפ ס'יסַאק ףיוא ןעלאפעג זיא טכיל יד ןעוו .טניישענ
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 .לעטיּפַאס רעטסגיסיירד-ןזא-טכַא

 .ךוזרעפ רעד

 ןעמ טָאה ,טלייהרעפ םיוק ןעוועג ְךָאנ ןענייז ןעדנואוו ס'סָאט
 טָאה ,ןעוועג זיא רע יוװ ךַאװש .דלעפ ןיא ןעטײברַא טקישעג םהיא
 .רעטסַאמ ןעגיטסרודטולב ןייז ןופ גנוקנערק ןוא רעגנוה ןעטילעג ְךָאנ רע
 ןעמוק טגעלפ רע ןעוו .לעביב יד ןעוועג זיא המחנ עגיצנייא ןייז
 ןייז ןעכַאמ ךיז טגעלפ ןוא טײברַא רעד ןופ רעטרעטַאמענּפא ןייא
 ץלָאה ןעדנענערב ןייז ןופ רעייפ ןייב רע טגעלפ ,ןעסע םענעקורט

 רנעבא ןייא רע טָאה גנולצולּפ .לעביב ענעצלָאמשרעפ ןייז ןעזעל
 --- .ןוילת ןייז ןופ עמיטש יד ךיז רעטניה טרעהרעד

 טָאה טנייש רימ יו ,טגָאזעג רע טָאה ,גנוי רעטְלַא ,לעוװ ---
 ךֶאד סע ?עװ ךיא זַא בילג ךיא ! טינ הלועּפ ןייק ןָאיגילער ןייד
 ! ּפָאק םענעלָאװ ןייד ןיא ןעגָאלשניײרַא

 .ןעגיוושעג טָאה סָאט
 בָאה ךיא ןעד ,טגָאזעג ירגעל טָאה ,רַאנ ַא ןעוועג טזיב וד --

 רשפא ריד טלָאװ סע .טפיוקעג ךיד בָאה ךיא ןעוו הבוט ןייד טניימעג
 טַאהעג סע טסלָאװ ןוא ,ן'ָאבמיק ןוא ָאבמַאס יו רעסעב ןעוועג
 וטסלָאװ ,געט רָאָאֹּפ עלַא ט'תיממ'עג ןייז וצ טאטשנא ןוא .טכייל
 ןופ ןוא .סרעגענ ערעדנַא ן'תיממ ןוא ץירָאּפ םעד ןעלעיּפש טנעקעג
 ,םָאט ,ונ .שנוּפ ןעסייה ַא ןעבָאה טנעקעג וטסלָאװ טייצ וצ טייצ

 ןיירַא ףרַאװ 4? לכש םוצ ןעמוק וצ רעסעב זיא סע זַא ,טינ וטסקנעד

 ! ןָאיגילער ןיימ ןָא םהענ ןוא ןעוויוא ןיא עטנַארט עטלַא יד

 .רעייפ טימ ןעפורעגסיוא םָאט טָאה ! ןעטיה טָאג לָאז --
 טלָאװ רע ןעוו .טינ ריד טפלעה טָאג זַא ,ּךָאד טסהעז וד --

 זיא לעביב עצנַאג ןייד ,רימ וצ ןעמוקנָא טינ וטסלָאװ ןעפלָאהעג ריד

 סָאד ןעק ךיא .םָאט ,תוישעמ עבָאב ענעזָאלבעגנָא יו רהעמ טינ

 ר ע צ ע מ י א ךָאד ןיב ךיא ,רימ טימ רעסעב טלַאה .טוג ץנַאג

 ! סָאװטע ן ָא ה ט ןעק ןוא

 .לעביב ןיימ ייב ןעביילב רעסעב לעװ ךיא ,רעטסַאמ ,ןיינ --

 גירנעייּפש ןעפורעגסיוא ירנעל טָאה ! ?עזע רעבָארג וד --
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 ױצ סָאד םהיא ייב ןוא הרצ ַא ןעמוק ְּךָאנ ןעק סע זַא גָאט ןעצנַאג
 : א .ןעמהעג

 "עג ןענייז ןעדנוטש .סטרעוורָאפ ןעננאגעג זיא ףיש יד רעבָא
 עשילגנע יד ןעזעיועב רהָאלק ךיז ןעבָאה ,ךילדנע ,ןוא ,ןעניולפ

 ראפ ףושיכ ַאזַא ןעגָארטעג ךיז ןיא ןעבָאה עכלעוו ןענערב ,ןענערב
 רהיר ןייא טימ ןעבָאה עכלעוו ןענערב ; רעצרעה עטלעגָאוװרעפ יד
 ! יירעװַאלקש ןופ ףוס ַא טכַאמעג

 ,םערָא ייב םערָא ןענַאטשעג ןענייז יורפ ןייז טימ שזדרָאשזד
 -סרעהמא ?עטעטש רעניילק רעד וצ טרעהענעג ךיז טָאה ףיש יד ןעוו

 ַא ,ץרוק ןוא רעווש ןערָאװעג זיא םעהטָא ןייז .ַאדַאנַאק ןיא גרוב
 -יילק יד טקירדעג ?יטש טָאה רע ; ןעגיוא ענייז טקעדעב טָאה ןַאמוט
 .םערָא ןייז ףיוא גידנרעטיצ ןעגעלעג זיא עכלעוו דנַאה ענ

 *ענּפָא ךיז טָאה ףיש יד ןוא ןָאהטעג גנולק ַא טָאה קָאלג רעד
 -עגנעמַאזוצ רע טָאה ,טוהט רע סָאװ גידנעסיוו טינ טעמכ .טלעטש
 .עילימאפ עניילק ןייז ןעמונעגנעמַאזוצ טָאה ןוא שזַאגַאב ןייז ןעסונ

 -ַאטשעג עלייוו ַא ןענייז ייז .נערב ן'פיוא ןעוועג עלַא ייז ןענייז דלַאב
 -מורא עֶלַא ךיז ןעגיוא יד ןיא ןערהערט טימ ייז ןעבָאה ןאד .ליטש ןענ

 .ןעמונעג

 ,רניירפ ערהיא וצ טרהיפעגקעווַא הטימס סעסימ ייז טָאה רלַאב
 .טייהיירפ רעייז טרעייפעג ןעבָאה ייז ואוו

 לעקיטש ענעגייא ןייק טַאהעג טינ ןעבָאה ןעשנעמ רֶאָאּפ עזעיד

 ןעבָאה ייז ,רעטעװ ןופ ןעצישעב וצ ךיז ךאד לעקיטש ןייק ,דרע

 .טַאהעג טינ רהעמ ןעֶבָאה ייז .ראלָאד ןעטצעל םעד זיב טכארבעגסיוא

 ןעבָאה ְךֶאד ,רלעפ ןיא ןעמולב יד ןוא טפול רעד ןיא ןעלגיופ יד יו

 סָאװ ,רהיא ,הֶא .ריירפ רַאפ ןעפָאלש טנעקעג טינ טכַאנ עצנַאג ַא ייז

 -רעפ ךיז רהיא טעװ סָאװ טימ ,ןעשנעמ ןופ טייהיירפ יד וצ טמהענ

 ? טָאג רַאפ ןרעפטנע
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 רעד ףיוא טינ ןענייז ייז זַא ,רעכיז ןיב ךיא ןוא ,טנָאזעג רענייא
 .ףיש

 "עוו וצ ,רעד .ףיש רעד ןופ קרעלק ַא ןופ ןעוועג זיא עמיטש יד

 ,סקרַאמ רעטנַאקעב רעטלַא רעזנוא ןעוועג זיא ,טדערעג טָאה רע ןעמ

 טלָאװ רע עכלעוו ,ןעשנעמ ןעניפעג וצ רעהַא ןעמוקענ זיא רעכלעוו
 .ןעסערפפיוא טלָאװעג

 טָאה ,עסייוו א ןופ ןעריישרעטנוא םיוק יורפ יד ןעק ןעמ ---
 ַא טָאה רע ןוא ָאטַאלומ רעלעה ַא רהעז זיא ןַאמ רעד .טגָאזענ סקרַאמ

 .רנַאה ַא ףיוא ןעכייצ
 ןוא ןעטעליב יד ןעמונעג טָאה שזדרָאשזד רעכלעוו טימ דנַאה יד

 טלַאק ךיז טָאה רע רעבָא .טרעטיצעג לעסיבַא טָאה בָאגסױא יד
 זיא ןוא טקוקעגנָא גיטליגכיילג רענדייר םעד טָאה ןוא טהערדעגסיוא
 ַאזילע ואוו ףיש ןופ ?ייהט רעדנַאנַא וצ ןעגנַאגעגקעװַא םַאזגנַאל ךיז

 .טראוועג םהיא ףיוא טָאה
 ןיא ןעסעזעג ןענייז ן'ירעה םעניילק םעד טימ הטימס סיסימ

 -?עטשרעפ רעד ןופ טייהנהעש עלעקנוט יד ואוו ,עטויַאק ןעמַאד רעד

 -ַאּפ עלא ןופ גנורעדנואוועב יד ןעגיוצענוצ ךיז ףיוא טָאה ?עדיימ רעט
 .ןערישזַאס

 א ןעבעגעג טָאה קָאלג רעד ןעוו טיירפעג ךיז טָאה שזדרָאשזד

 ףיש ןופ ּפָארַא זיא סקרַאמ יו ןעהעזעג טָאה רע ןוא ןהעגּפָא םוצ גנולק
 ןופ ץפיז ןעגנַאל ַא ןעבעגעג טָאה רע .גערב ן'פיוא ףיורא זיא ןוא
 םהיא טָאה ןוא גערב ןופ ןעגנַאגעגּפָא זיא ףיש יד ןעוו גנורעטכיילרע
 .גיווע ףיוא יירעװַאלקש ןופ טדײשעגּפָא

 םעד ןופ סעלַאװכ עָאלב יד .גָאט רעלָאפטכארּפ ַא ןעוועג זיא סע

 ןייש םעד ןיא טלעקנופעג ןוא טצירּפשעג ,טצנַאטעג ןעבָאה עיריא קייל

 ןוא גערב םער ןופ ןעזָאלבעג טָאה ?עטניוו רעשירפ ַא .ןנוז רעד ןופ
 .סטרעוורָאפ געוו רהיא ןעטינשעג טָאה ףיש עכייר יד

 -י?שנעמ ןייא ןיא ךיז טניפעג סע טלעוו עסיורג ַא ראפ סָאװ הֶא
 -מורַא זיא שזדרָאשזד סלַא ,ןעסיוו טנעקעג טָאה רעו ! ץרַאה רעכ

 ןעבענ ןָאינַאּפמָאק ןעגידרעטיצ ןייז טימס ףיש ן'פיוא גניהור ןעגנַאגעג
 קילנ רעסיורנג רעד ? טסורב ןייז ןיא טנערב סע סָאװ  ,טייז ןייז
 וצ ,סיורג וצ ןעוועג זיא ,טנעהָאנ ןייז וצ טניישעג טָאה רעכלעוו
 ַא טלהיפענ טָאה רע ןוא ; טייקכילנעמ א ראפ רָאנ וליפא ךילטעגנ
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 ןיימ זיא ואוו .ןהענ וימָאל רעבָא .ךיז ןעבענ ןעבָאה וצ טינ םהיא
 ? ןָא רענעט םהיא ןעוהט יװ 4? שזדרָאשזד ,רעהיצרעביא

 -נעניײלפיורַא טנָאזעג ןַאמ רהיא טָאה ,ױזַא ןעכַאמ טזומ וד --

 .סרעטלוש ענייז ףיוא לעטנַאמ םעד גיד

 .ןַאפ רהיא גידנעכַאמכָאנ טגָאזעג אזילע טָאה ,ױזַא ָאזלַא --
 ןעטלַאה ךיז ןוא טירט עסיורג ןעכַאמ .ןַאמ ַא יו ןהעג ךיא זומ טצעי
 .ףייטש

 ןעד ,טגָאזעג שזדרָאשזד טָאה ,ןעביאנייא טינ ךיז טספראד ---
 ןוא ןערעינַאמ ןעיורפ ןעבָאה עכלעוו ,טייל עגנוי עלעיפ ןעבעג סע
 -וצכָאנ ייז ריד רַאפ רעטכייל ?עיפ ןעוועג טלָאװ סע זַא קנעד ךיא

 .ןעכַאמ

 ! ןעמרַאברע ךיז לָאז טָאנ ? הושרנַאה עזעיד רָאנ העז רעבָא ---
 ! ייז ןיא ְךָאד ךיז ןעטלַאהעב דנעה עניימ

 עניילק ןייד ןעד ,ןעגָארט ייז טסלָאז וד זַא ריד הטַאר ךיא ןוא --
 רהיא .טגָאזעג שזדרָאשזד טָאה ,ןעהטַאררעּפ ךָאנ זנוא ןעק עּפַאל
 ןוא ,גנורהיפ רעזנוא רעטנוא רעטציא טייז רהיא ,הטימס סעסימ
 ? ןענַאטשרעפנייא ךָאד טייז רהיא ; עטנַאט רעזנוא טַײז רהיא

 רענעמ זַא ,טגָאזעג הטימס סעסימ טָאה ,טרעהעג בָאה ךיא --
 ןענַאטיּפַאק עלַא טנרַאװעג ןעבָאה ןוא ןעפיש יד ףיוא ןעוועג ןענייז
 .לעגניא םעניילק ַא טימ קלָאפ רֶאֶאַּפ עגנוי ַא ןעגעג

 ןעהעז ןעלעוו רימ זַא ,ונ ,טגָאזעג שזדרָאשזד טָאה ! ױזַא --
 .ןעגָאז ייז רימ ןעלעוו טייל עכלעזַא

 -דניירפ יד ןוא ,ריהט רעד ייב טלעטשענּפָא ךיז טָאה ןעגָאװ ַא
 ןעמונעגפיוא ןייפ ױזַא סרעפיולטנע יד טָאה סָאװ ,עילימַאפ עכיל

 .רעישּפא ייז ןופ ןעמהענ וצ טלעמַאזרעפ ָאד ךיז טָאה
 ךָאנ ,טייל עגנוי ייווצ יד .ןעפַאה םוצ קעװַא זיא ןעגָאװ רעד

 ןענייז ןוא ףיש ןופ לעקירב ן'םיוא ףױרַא ןענייז ,ןעהעזסיוא רעייז

 -ימ וצ םערָא רהיא ןעבעגעג טָאה ַאזילע .ףיש ן'םיוא ןעוועג רלַאב
 .שזַאגאב ן'טימ טגיטפעשעב ךיז טָאה שזדרַאשזד ןוא הטימס סעס

 -הָאצעב וצ סיִפֶא סנַאטיּפַאק םעד ןיא ןענַאטשעג זיא שזדרָאשזד

 גירנעדייר רענעמ ייווצ טרעהרעד טָאה רע ןעוו ,עזייר רעד ראפ ןעל
 .ךיז ןופ טייוו טינ

 טָאה ,ףיש ן'פיוא ףיורא זיא סָאװ ןרעדעי טיהעג בָאה ךיא --
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 ןיימ זיא ואוו .ןהענ רימָאל רעבָא .ּךיז ןעבענ ןעבָאה וצ טינ םהיא
 ? ןָא רענעט םהיא ןעוהט יװ 4? שזדרָאשזד ,רעהיצרעביא

 -נעגײלפורַא טנָאזעג ןַאס רהיא טָאה ,,ױזַא ןעכַאמ טזומ וד --

 .סרעטלוש ענייז ףיוא לעטנַאמ םעד גיד
 .ןַאמ רהיא גידנעכַאמכָאנ טגָאזעג אזילע טָאה ,,ױזַא ָאזלַא --

 ןעטלַאה ךיז ןוא טירט עסיורג ןעכַאמ .ןַאמ ַא יו ןהעג ךיא זומ טצעי
 .ףייטש

 ןעד ,טגָאזעג שזדרָאשזד טָאה ,ןעביאנייא טינ ךיז טספראד ---
 ןוא ןערעינַאמ ןעיורפ ןעבָאה עכלעוו ,טייל עגנוי עלעיפ ןעבעג סע

 -וצכָאנ ייז ריד רַאפ רעטכייל ?עיפ ןעוועג טלָאװ סע זַא קנעד ךיא
 .ןעכַאמ

 ! ןעמרַאברע ךיז לָאז טָאנ ? הושרנַאה עזעיד רָאנ חעז רעבָא --
 ! ייז ןיא ךָאד ךיז ןעטלַאהעב דנעה עניימ

 עניילק ןייד ןעד ,ןעגָארט ייז טסלָאז וד זַא ריד הטַאר ךיא ןוא --

 רהיא .טגָאזעג שזדרָאשזד טָאה ,ןעהטַאררעּפ ךָאנ זנוא ןעק עּפַאל
 ןוא גנורהיפ רעזנוא רעטנוא רעטציא טייז רהיא ,הטימס סעסימ
 ? ןענַאטשרעפנייא ְךֶאד טייז רהיא ; עטנַאט רעזנוא טייז רהיא

 רענעמ זַא ,טגָאזעג הטימס סעסימ טָאה ,טרעהעג בָאה ךיא --
 ןענַאטיּפַאק עלַא טנרַאװעג ןעבָאה ןוא ןעפיש יד ףיוא ןעוועג ןענייז
 .לעגניא םעניילק ַא טימ קלָאפ רֶאֶאּפ עגנוי ַא ןעגעג

 ןעהעז ןעלעוו ריס זַא ,ונ ,טגָאזעג שזדרָאשזד טָאה ! ױזַא --

 .ןעגָאז ייז רימ ןעלעוו טייל עכלעזַא

 -דניירפ יד ןוא ,ריהט רעד ייב טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ןעגָאװ ַא
 ןעמונעגפיוא ןייפ ױזַא סרעפיולטנע יד טָאה סָאװ ,עילימַאפ עכיל

 .רעישּפא ייז ןופ ןעמהענ וצ טלעמַאזרעפ ָאד ךיז טָאה
 ְךֶאֹנ ,טייל עגנוי ייווצ יד .ןעפַאה םוצ קעװַא זיא ןעגָאװ רעד

 ןענייז ןוא ףיש ןופ לעקירב ן'פיוא ףױרַא ןענייז ,ןעהעזסיוא רעייז
 "ימ וצ םערָא רהיא ןעבעגעג טָאה ַאזילע .ףיש ן'םיוא ןעוועג דלַאב
 .שזַאגאב ן'טימ טגיטפעשעב ךיז טָאה שזדרָאשזד ןוא הטימס סעס

 -הָאצעב וצ סיִפָא סנַאטיּפַאק םעד ןיא ןענַאטשעג זיא שזדרָאשזד

 גירנעדייר רענעמ ייווצ טרעהרעד טָאה רע ןעוו ,עזייר רעד ראפ ןעל

 .ךיז ןופ טייוו טינ
 טָאה ,ףיש ן'פיוא ףיורא זיא סָאװ ןרעדעי טיהעג בָאה ךיא --
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 ןופ ענימ ַא טימ טגָאזעג יורפ ןייז טָאה ,טינ ארומ ןייק בָאה -- |

 .םולשב רעבירא ןעלעוו רימ .גנונפָאה

 יז טגָאזעג רע טָאה ! אזילע ,יורפ עטשנעבעג ַא טזיב וד ---

 -רעד ריס ןענעק ,רימ גָאז ,הֶא ,רעבָא .ץיה טימ גידנעּפַאכמורַא

 עזעיד ןופ ,םירוסי עזעיד ןופ ףוס ַא ןייז טעו ? ןדעדנ אזא ןעבעל

 ? יירפ ןייז עקַאט ריס ןעלעוו ? םירוסי עגירהָאייגנַאל

 -הערט טיס טגָאזעג אזילע טָאה ,שזדרָאשזד ,רעכיז ןיב ךיא ---

 זַא ,רימ ןיא סע להיפ ךיא .ןעגיוא יד ןיא גנונפָאה רעלופ טימ ןוא ןער

 ! טנייה עקַאט ןוא יירעווַאלקש רעד ןופ ןעיירפעב זנוא טעיו טָאג

 ךיז טגָאזעג שזדרָאשזד טָאה ,אזילע ,ןעביולג ריד ?עוװ ךיא ---

 .קעװַא רימָאל םוק --- ,ןעביולג ריד לעװ ךיא .גידנעבייהפיוא גנולצולּב

 טזיב וד ,ןעטייו ןופ גידנעטכארטעב יז טגָאזעג רע טָאה ,לעװ

 ,טוג רהעז ריד ןעסַאּפ ןעקָאל עצרוק עזעיד .רוחב רענהעש ַא ךילקריוו

 בָאה ךיא .טייז ַא ףיוא ?עסיבַא ,ױזַא .לעטיה ןייד ןָא רָאנ והט

 טייצ ןיוש זיא סע רעבָא .ןהעש ױזַא ןעהעזעג טינ ל?ָאמנייק ךָאנ ךיד

 טָאה הטימס סעסימ ביוא ןעסיוו ןעלעוו טלָאװ ךיא .ןעגָאװ ן'ראפ

 .ן'יררעה ןָאהטעגנָא ןיוש

 -ימ ןיא יורפ עא טעשער א ןוא טנעפעעג ךיז טָאה ריהט יד

 .ךעלדיילק עשלעריימ ןיא ן'יררעה טרהיפעגניירַא טָאה ןערהָאי עלעט

 טָאה ,רָאפ טלעטש רע עלעריימ ענהעש ַא ראפ סָאװ רָאנ העז --

 םהיא ןעלעוו ריס ,וטסהעז .גידנעהערדמורַא םהיא טגָאזעג ַאזילע

 ? ױזַא טינ ,טנעבייצעגסיוא םהיא טסַאּפ ןעמָאנ רעד ,טעירעה ןעפור

 רעטומ ןייז טכארטעב טסנרע טָאה ןוא ןענַאטשעג זיא דניק סָאד

 -עג רָאנ טָאה רע ,ןעגיוושעג טָאה ןוא גנוריקסַאמ רענדָאמ רהיא ןיא

 -רַאװש ענייז רעטניה ןופ טקוקעג גידנעטש רהיא ףיוא טָאה ןוא טצפיז

 .ןעקָאל עצ
 -סיוא טגָאזעג ַאזילע טָאה ? ירעה ,ןעמַאמ ןייד וטסנעקרעד ---

 .דנעה יד םהיא וצ גידנעקערטש

 .רעטומ רעד וצ טעילוטעגוצ גידנעקערש ךיז טָאה דניק סָאד

 וד ןעװו ,אזילע ,דניק סָאד ןעגערפיוא וטספרַאד סָאװ וצ ---

 ? ריד ןעבענ ןייז טינ ףראד רע זַא ,טסייוו

 ,ףעווש ךָאד רימ זיא סע רעבָא ,שירַאנ זיא סע זַא ,סייוו ךיא --
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 טינ ןוא רעטקַארַאכ םענעגייא ןייז ,םייה ענענייא ייז ןעבָאה וצ טכער

 .ןרעדנַאנַא ןופ ןעליוו םעד רעטנוא ןעפרָאוװרעטנוא ןייז
 ןיא טכָאקעג ןוא טהערדעג ךיז ןעבָאה ןעקנאדעג עזעיד עֶלַא

 ּפָאק םעד גידנעקנעדכָאנ ןעסעזעג זיא רע ןעוו טסורב סע'שזדרָאשזד

 טָאה יז יוו יורפ ןייז ףיוא גידנעקוק דנַאה ןייז ףיוא טרַאּפשעגנָא

 רענהעש ןוא רענטַאקילעד רהיא ףיוא רעדיילק רענעמ ןעגיױצעגפיורַא

 .ןעמיולטנע רעייז רעכיז ןעכַאמ וצ םוא ,טלַאטשעג

 ןענַאטשעג זיא יז ןעוו ,טגָאזעג יז טָאה ,קסע םעד וצ טצעי --

 ענערייז ,עגנַאל ,עלופ ערהיא ןעזָאלוצ טָאה ןוא ?ענעיּפש ן'ראפ

 ,רעצ ַא טינ סע זיא ,שזדרָאשזד ,וטסגָאז סָאװ .רָאָאה עטלעזיירקעג

 טימ גידנעליּפש ךיז רָאָאה יד ןופ ןעפיוה ַא גידנעטלַאה טגָאזעג יז טָאה

 ? ןערעשוצּפָא סעלַא סָאד ריילטימ ַא טינ סע זיא --- ייז

 טינ רָאנ טָאה ןוא טלעכיימשעג גיריורט טָאה שזדרָאשזד

 .טגָאזעג

 -ענ טָאה רעש יד ןוא לעגעיּפש םוצ טרהעקעגוצ ךיז טָאה אזילע

 ןופ ןערָאװעג ןעטינשעגּפָארַא ןענייז ןעקָאל עגנאל יד ןעוו טעצשילב

 .ןרעדנַא םעד ְךָאנ רענייא ּפָאק

 -שרעב רָאָאה ַא גידנעמהענ טגָאזעג יז טָאה גיטראפ זיא סע ---

 טָאה ? לעגניא רעגנוי רענהעש ַא טינ ךיא ןיב .דנַאה רעד ןיא ?עט

 טיור טייצ רעבלעזרעד ןיא זיא ןוא ןַאמ רהיא וצ גידנעכַאל טגָאזעג יז

 : .ןערָאװעג

 ,טסליוו וד סָאװ ןעכַאמ טסנעק ,ןהעש ןייז לָאמ עלַא טסעוו וד --

 .טגָאזעג שזדרָאשזד טָאה

 -עטש ךיז טגָאזעג יז טָאה ? גיריורט ױזַא ךיד טכַאמ סָאװ ---

 .ענייז ףיוא ּפָאק רהיא גידנעגיײלרעדינַא ןוא עינק ןייא ףיוא גידנעל

 ייז יו ,ַאדַאנַאק ןופ ןעדנוטש גיצנַאװצ ןוא רעיפ רָאנ ןענייז רימ

 --- ,ןאד ןוא (ָארעזָא) קַאל ן'פיוא טכַאנ ַא טימ גָאט ַא ךָאנ .ןעגָאז

 --- { ןַאד הא

 זיא סָאד טֶא ,ןעפורעגסיוא שזדרָאשזד טָאה ! ַאזילע ,הֶא --

 ןייז וצ .טקנוּפ ןייא ןופ ּפָא טצעי טגנעה לַאזקיש רעצנַאנ ןיימ ! סע

 ןערעילרעפ ןאד ןוא ,ןעגיוא יד רַאפ טעמכ ,םהיא ןופ טנעהָאנ ױזַא

 ! טינ ךיא בעל ,אזילע ,ןעריסאפ לָאז סָאד ןעוו .סעלַא
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 סָאקרָאד טָאה ,טַארוקַא ןעגרָאזעב סָאד ןיוש ןעלעוו רימ --
 : .טגָאזעג גיטליגכיילנ

 ןיוש רימ ןעזומ ,ןעצנַאג ןיא ןע'םָאט ָאד ןעזָאלרעפ ריס יוװ ױזַא

 ןיינ ןעגעלענּפָא ָאד זיא רע יוװ םעדכָאנ זַא ,ןעלהעצרעד געוו ןייא ןיא
 וצ טאטשנא .שנעמ רעיינ ַא טעב ןופ ןענַאטשעגפיוא רע זיא ןעכָאװ
 ןערָאװעג זיא ןוא טצעזעב ָאד ךיז רע טָאה ,רעגעידןעוואלקש ַא ןייז

 לעיפ רהעז ןעוועג ָאד ןענייז עכלעוו ,ןערעב ןוא ףלעוו ּךָאנ רענעי ַא

 -עג זיא ןוא םרַאפ ַא טפיוקעג רעהכָאנ ךיז טָאה רע .רעדלעוו יד ןיא
 .סרעקעווק יד ןופ דניירפ רעטוג ַא ןערָאװ

 עצנַאג יד טעו ןעמ זַא ,טגָאזענ טָאה רעקָאל םָאט יװ ױזַא
 ייז גיהטענ ראפ ןענופעג ןעמ טָאה ,יקסָאדנַאס ןיא ןעטיה עיטרַאּפ
 ,סיוארָאפ טקישעגקעװַא ןעמ טָאה רעטומ ןייז טימ םישזד .ןעלייהט וצ
 טימ ן'אזילע ןוא ןע'שזדרָאשזד ןעמ טָאה רעטעּפש געט רֶאֶאּפ ַא ןיא

 טלעטשעגּפָא ייז ןעטרָאד ןוא יקסָאדנַאס ןיא טרהיפעגקעווַא רניק רעייז
 יר ןעמהענ טפראדעג ןעבָאה ייז ןענַאװ ןופ זיוה עכילדניירפ ַא ןיא
 .ףיש

 טייהיירפ ןופ ןרעטש ןעגרָאמ רעד ןוא קעװַא ןיוש זיא טכַאנ רעייז
 סָאװ ! טרָאװ רעשירטקעלע -- ! טייהיירפ .ייז רָאפעב ןעוועג זיא
 טרעטיצ ,ַאקירעמַא ןופ ןעיורפ ןוא רענעמ ,סָאװ רַאפ ? סָאד זיא
 -ָאה סרעטָאפ ערעייא ןעכלעוו רַאֿפ ,טרָאװ ןעזעיד ייב ץרַאה רעייא
 -וצקעווא טגיליוועגנייא ןעבָאה סרעטומ ערעייא ןוא טגיטולבענ ןעב
 ? טיוט םוצ עטסלעדייא ערעייז ןוא עטסעב ערעייז ןעבעג

 זיא סָאװ ,ןַאמ ןייא רַאפ רעייהט ןוא נילייה ןייז טינ לָאז סָאװ ראפ
 -יירפ יד ןָאיצַאנ ַא רַאפ טייהיירפ טינ זיא ? ןָאיצַאנ ַא רַאפ גילייה

 ןעגנוי םעד וצ טייהיירפ זיא סָאװ ? ןַאמ ןעגיצנייא םעד רַאפ טייה
 ,טסורב רעד ףיוא דנעה עטגיילרעפ טימ ןעטרָאד טציז רעכלעוו ,ןַאמ
 -עקנוט ןייז ,ןעקַאב ענייז ןיא טולב רענַאקירּפַא ןופ ברַאפ רעד טימ
 שזררָאשזד וצ טייהיירפ זיא סָאװ --- ,ןעניוא ענייז ןיא רעייפ רעל
 ןוֿפ טכער סָאד ןעוועג טייהיירפ זיא ןרעטלע ערעייא וצ ? סירעה

 ןַאמ ַא ןופ טכער סָאד סע זיא םהיא וצ .ןָאיצַאנ ַא ןייז וצ ןָאיצַאנ א
 יורפ יד ןעפור וצ טכער סָאד ; היח עדליוו ַא טינ ןוא ןַאמ א ןייז וצ
 ןעכילצעזעגנוא ןעגעג ןעצישעב וצ יז ןוא ,,יורפ ןייז טסורב ןייז ןופ
 סָאר ; רניק ןייז ןעהעיצרע וצ ןוא ןעצישעב וצ טכער סָאד ; ףירגנא
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 ביז ןופ גידנעפראווּפָארַא טנָאזעג סָאט טָאה ! לעווייט םוצ --

 .קערוצ םעד

 ןעכיורבעג טינ טסלָאז וד זַא ,סַאמָאהט ,ךיד טעב ךיא --

 טָאה יז רנערהעוו ,טגָאזעג סַאקרָאד עטנַאט טָאה ,רעטרעוו עבָארג

 .טעב יד טכַאמעג טכערוצ גיהור

 ןענעק סע לע ךיא ביוא ,עטנַאט ,ןָאהס טינ סע לעוװ ךיא ---

 ,ןעכולפ טינ ןעמ לָאז יװ רעבָא .טגָאזעג םָאט טָאה ,ןערהיפסיוא

 ! סייה טלעווייטרעפ ױזַא זיא סע ןעוו

 טעב ןופ ןעכאז עמערַאװ עגירביא יד ןעמונעגּפָארַא טָאה סַאקרָאד

 ןאד .רעלהיק ןייז םהיא לָאז סע זַא ,טכַאמעג טכערוצ םהיא טָאה ןוא

 / + טסרעמעב יז טָאה
 -לעש וצ ןערעהפיוא טסלָאז וד זַא ,דניירפ ,ןעלעוו טלָאװ ךיא --

 .ךיז םורַא ןעקנעד רעסעב טסלָאז ןוא ןעכולפ ןוא ןעט

 ןעקנעד ךיא לָאז ,טגָאזעג םָאט טָאה ,?עווייט ןעכלעוו וצ --
 רע ןוא .קנעד ךיא סָאװ עטסגינעוו סָאד זיא ךיז ראפ ? ךיז ןעגעוו

 .טעב יד טעיָארוצ רעטייוו ייברעד טָאה

 רע טָאה ,ָאד ןייז יאדוַא ןעזומ יורפ רעד טימ ?רעק רעד --

 .טגָאזעג ענרופכ עלייוו רעצרוק ַא ךָאנ

 .טרעפטנעעג סַאקרָאד טָאה ,ָאד ןענייז ייז --

 טאה רייט ןייב ןייז ןעלָאז ייז זַא רעסעב ןעוועג טלָאװ סע ---

 .רעסעב זיא ,רעכיג סָאװ ןוא ,טגָאזעג םָאט

 סָאקרָאד עטנַאט טָאה ןָאהט ױזַא ייז ןעלעוו ךילניײשרהַאו --

 .גידנעקירטש ניהור טגָאזעג

 ןעבָאה דיס ןַא ,טגָאזעג םָאט טָאה ,טינ טסעגרעפ ןוא ---

 -יש יד זנוא רַאפ ןעטיה עכלעוו ,יקסָאדנַאס ןיא ןעטנעדנָאּפסערָאק

 ףאה ךיא .כָאד ךייא ?העצרעד ךיא סָאװ טינ ךימ טרַא סע .ןעפ
 לָאז ,סקרַאמ ןעטכולפרעפ םעד סיעכהל ףיוא ןעפיולטנע ןעלעוו ייז זַא

 ! ןעמהענ רהְאי ץרַאוװש רעד םהיא

 .טגָאזענ סַאקרָאד עטנַאט טָאה ! סַאמָאהט ---

 לרעק ַא ױזַא ןייא טלעקיוו רהיא ןעוו ,עלעמַאמ ,ךייא גָאז ךיא ---
 ְךיִא זומ ,יורפ רעד ןעגעוו --- .ץיה ןופ ןעצַאלּפ ךָאנ ךיא ןעק ךימ יו

 *ָאה יקסָארנַאפ ןיא ןעד ,ןעריילקרעפ יז טלָאז רהיא זַא ,ןעגָאז ךייא

 .סיוא טהעז יז יוװ ,גנוביירשעב רהיא ייז ןעב
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 ן'יסַאק וצ טנָאזעג רע טָאח ,טסהעטשרעפ וד יװ ךַאס ,לעװ ---
 .ןהייצ ענעסיברעפ טימ

 ךיא ,ןע'םָאט וצ טנָאזעג רע טָאה ,ןעסיוו טסלָאז וד רעבָא --

 ףראד ןוא טיײברַא ?עיפ בָאה ךיא ?ייוו ,ןעזָאל רעטציא ךיד ?יוו

 .טינ לאמנייק ס ע ג ר ע פ ךיא רעבָא ,דנעה עניימ עֶלַא ןעבָאה
 ןערָאש ןיימ ןענָאלשסױרַא ?עוװ ןוא ריד וצ ןעמהענ ךָאנ ךיז ?עוװ ךיא
 ! ןעקנערעג סע טסלָאז ! ?לעפ ןעצרַאװש ןייד ןופ

 .קעװַא זיא ןוא טהערדעגסיוא ךיז טָאה רע

 טימ םהיא ףיוא גידנעקוק טגָאזענ יסַאק טָאה ,העג ,העג --
 רעמירָא ןיימ ! ןעמוק רלַאב טעוװ גנונכערּפָא ןייד .ןעגיוא ערעטסניֿפ

 ? ךיז וטסלהיפ יו ! ?רעק

 טָאה ,ליומ ס'בייל םעד ןעסָאלשרעּפ לָאמ םעד טָאה רהיא ---

 .טגָאזעג םָאט

 רעבָא טצעי ,טגָאזעג יסאק טָאה ,לָאס ם ע ד רַאפ ,סעי --

 גָאט ייב גָאט ןהעג ךָאנ רעטציא ריד טעוװ רע .ךיז ןעגענ םהיא וטסָאה
 טולב ןייד גידנעגייז ,דנוח ַא יװ זלַאה ןייד ףיוא ןעגנעה טעװ ןוא

 .ןַאמ םעד ןעק ךיא .ןעּפָארט ייב ןעּפָארט

 .לעטיּפַאק רעטסניסיירד-ןוא-ןעבעיז

 .םייהיירפ

 ביז ןוא דנעה סרעגלָאפרעּפ ענייז ןיא ןע'םָאט ןעזָאל ןעזומ רימ
 ,עוילע יורפ ןייז טימ שזדרָאשזד רניירפ עטלַא ערעזנוא וצ ןערהעקמוא

 .ךַאילש ן'פיוא זיוה םרַאפ ַא ןיא ןעזָאלעג ןעבָאה רימ ןעמעוו

 טעב ענייר ַא ןיא גירנעצכערק ןעזָאלעג רימ ןעבָאה ן'רעקָאל םָאט

 : .סאקראד עטנַאט ןופ טעטראוועגפיוא ןוא

 רהעז ,,יורפ ענווָאקטאטש עכיוה א ןעוועג זיא סַאקרָאד עטנַאט

 ןעטערנואוורעפ םעד םורַא טצנַאטעגמורַא טָאה ןוא טעדיילקעג ןייר

 .רענענייא ןייא ןעוועג טלָאװ רע יו ױזַא
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 ןעבָאה טינ וטסעוו -- ,רעייפ םעניילק ַא ריד םורַא ןעכַאמ ןוא םיוב ַא

 ? םָאט ,ןופרעד ןענינגרעפ
 טנעק רהיא זא סייוו ךיא ,טנָאזעג םָאט טָאה ,רעטסַאמ ---

 .ןענע'גרה יו טינ רהעמ ךימ טנעק רהיא ןוא ,ןעכַאז עכילקערש ןָאהט

 ! טלעוו ענעי ַא ָאד זיא סע רעבָא

 -לַאהעגנייא םיוק טָאה רע ןוא ןהייצ יד טימ טצירקעג טָאה ירגעל

 .טגָאזעג רעטייוו טָאה םָאט ןוא .סעכ ןייז ןעט

 ךיא ?עוװ טפיוקעג ךימ טָאה רהיא יוװ יױזַא ,ירנעל רעטסַאמ ---

 ןעטייברַא לע ךיא .רענעיד רענעבעגרע ןוא רעיירט ַא ךייא וצ ןייז

 רהיא טנעק רעבָא המשנ ןיימ .ןעטפערק עניימ עלַא טימ ךייא רַאפ

 ,ןרעגנוהרעפ ךימ ,ןעסיימש ךימ טנעק רהיא .ןעמהענ טינ רימ ןופ

 ךיא ואוו ןיהַא רעכיג ןעקיש רָאנ ךימ טעװ סע -- ,ןענערברעפ ךימ

 : .ןהעג ליוו
 .החיצר טימ טגָאזעג ירגעל טָאה ! ןענניווצ ךיד לע ךיא ---

 סע טעו רהיא ,טגָאזעג םָאט טָאה ,ןעפלעה רימ טעוװ ןעמ ---

 .ןע'לעוּפ טינ לָאמנייק

 טימ טגָאזעג ירגעל טָאה 4 ןעפלעה ריד טעוו לעווייט רעכלעוו ---

 .ןרָאצ

 .טרעפטנעעג םָאט טָאה ! רעניטכעמלַא רעד טָאג --

 ןייא טימ ןוא ןעפורעגסיוא ירגעל טָאה ! לעווייט םוצ העג ---

 .דרע רעד ףיוא ןעגיוצעגסיוא ןע'םָאט רע טָאה טסיופ ןופ ּפַאלק

 .דנַאה ס'ירגעל ףיוא ןעלַאפעג ָאד זיא דנַאה עכייוו עטלַאק ַא
 .ןיסַאק ןעהעזרעד טָאה ןוא טהערדעגסיוא ךיז טָאה רע

 .שיזיוצנַארפ ןיא טגָאזעג יז טָאה ? רַאנ ַא ןייז וטסליוו ---

 גיהעפ ןעכַאמ םהיא לָאז ךיא זַא ,רימ םהיא זָאל ! ּפִא םהיא זָאל

 .טנָאזעג ריד בָאה ךיא סָאװ ןעסעגרעפ וטסָאה .רלעפ ןיא ןהעג וצ

 ףיוא ןעבָאה סָארעצַאניר רעד ,רָאטאנילַא רעד זַא ,טגָאז ןעמ

 ,ןעליוק ןופ ייז טציש רעכלעוו ,רעצנַאּפ ןעכילגנירדכרוד טינ ַא ךיז

 -רעמ יד ןוא ,ןעמוקוצ ייז וצ ןעק ןעמ ואוו ,ץַאלּפ ַא ייז ןעבָאה ךָאד

 -רעבא רעייז ןיא ץַאלּפ םעד ןעבָאה ןעשנעמ עשילַאיטסעב ןוא עשירעד

 .קערש ןעשיביולג

 ןעזָאל וצ סָאד גידנעסילשעב ךיז טרהעקענּפָא ךיז טָאה ירנעל

 .טייצ רעדנַאנַא ףיוא
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 םרעטיצעג טינ רע טָאה ןעמוק רענינייּפ ןייז טרעהעג טָאה רע ןעוו
 .סעלא ףיוא טסַאפעג ןעוועג זיא רע .ןעקָארשעג טינ ךיז טָאה ןוא

 ןע'םָאט גידנעגנאלרעד טגָאזעג ירגעל טָאה ,גנוי ןיימ ,לעװ ---
 ,טגָאזעג טינ ריד ךיא בָאה ? ךיז וטסלהיפ יו ,סופ ן'טימ סיוטש ַא
 ,ריד סע טלהעפעג יו ,סעיצקעל רָאָאַּפ ַא ןעבעג ריד ןעק ךיא זַא
 טינ ןיוש טזיב ? םָאט ,עיצרָאּפ יד טקעמשענ ריד טָאה יו ? אה

 טנעקעג ךָאנ וטסלָאװ .ןעטכענ ןעוועג טזיב וד יוװ טרַאּפשעגניײיא ױזַא
 ? הע --- תומשנ עגידניז רַאפ ןעגידערּפ

 .טרעפטנעעג טינ טָאה םָאט
 גידנעגנַאלרעד טגָאזעג ירנעל טָאה ! היח וד ,ףיוא העטש --

 .סופ ן'טימ סיוטש ַא ךָאנ םהיא
 ןעטע'גרה'וצ ַא רַאפ ןָאהט וצ ךַאז ערעווש ַא ןעוועג זיא סָאד

 ,ןהעטשוצפיוא טרעטאמסעג ךיז טָאה םָאט סלא ןוא ,ןעטכַאװשעגּפָא ןוא
 .טכַאלעג שילאטורב ירגעל טָאה

 יאדווא ךיז טסָאה 4 םָאט ,ףייטש ױזַא טנייה וטזיב סָאװ ---
 .טכַאנ עטצעל טלהיקרעפ

 ןוא סיפ יד ףיוא ןענַאטשעג םָאט ןיוש זיא רעטרעוו עזעיד ייב
 .קילב ןעגיהור ןוא ןעטסעפ ַא טימ רעטסַאמ ןייז טקוקעגנָא טָאה

 ירנעל טָאה ! ןעטלאהסיוא וטסנעק רעבָא ,ל?לעווייט םוצ ---

 טינ ךָאנ טסָאה וד זַא ,קנעד ךיא .גידנעטכארטעב םהיא טגָאזעג
 םוא טעב ןוא עינק יד ףיוא ךיז לעטש םָאט ,טצעי .גונעג ןעמוקעב
 .קיטש עגיטכענ ענייד רַאפ גנוהייצרעפ

 .טרהירעג טינ ךיז טָאה םָאט

 "נַאלרעד םהיא טעוװערעג ירגעל טָאה ! דנוה וד ,רעדינַא --
 .שטייב רעד טימ גידנעג

 .ןָאהט טינ סָאד ןעק ךיא ,טגָאזענ םָאט טָאה ,ירגעל רעטסַאמ ---

 לע ךיא .טכער ראפ ןענופעג בָאה ךיא סָאװ סָאד ןָאהטעג בָאה ךיא
 לָאמנייק לעװ ךיא .וצרעד ןעמוק לָאז סע ןעוו ןָאהט לָאמ א ךָאנ סע

 ,ליוו סע סָאװ ןייז געמ סע ,ךאז עמַאזיורגנ ןייק ןָאהט טינ

 וד ,םָאט רעטסַאמ ,ןעמוק ןעק סע סָאװ טינ טסייוו וד רעבָא --

 זיא סָאד ; סעּפע זיא ןעמוקעב טסָאה וד סָאװ סָאד זַא ,טסניימ

 וצ ןערניבוצ ךיד טעוװ ןעמ זַא ,ןעלעפעג ריד סע טעװ יו .טינרָאנ/
, 
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 עגיצנייא ןייז טרהירעגנא ראפרעד טָאה יסַאק .סהיא רַאפ רהעמ
 .ןעגנולקענּפָא טָאה עכלעוו ענורטס

 םעד טימ ןעמוקּפָא ןעזָאל םהיא ךיא לעװ לָאמ םעד ,לעװ ---

 רימ ייב ףראד רע רעבָא ,טגָאזעג ירנעל טָאה ,ןעמוקעב טָאה רע סָאװ
 .רעסעב ןערעוו טעוװ רע זַא ןעכערּפשרעפ ןוא גנוהייצרעפ ןעטעב

 .טגָאזעג יסַאק טָאה ,ןָאהט טינ רע טעוװ סָאד --

 ? יקַאט ! ױזַא --
 .טלָאהרערעיװ יסַאק טָאה ,ןיינ זַא ריד גָאז ךיא ---

 טָאה ,סעסימ ,ס ָא וו ר ַא פ ןעסיוו ןעלעוו טלָאװ ךיא --

 .ןרָאצ ןעסיורג ןיא טגָאזעג ירגעל

 רע ןוא ,סע סייוו רע ןוא ,גיטכיר טלעדנַאהעג טָאה רע ?ייוו ---

 . .טכעלש טלעדנַאהעג טָאה רע זַא ןעגָאז טינ טעװ

 ? סייוו רע סָאװ םעד ןעגעוו ךיז טרעמיק לעווייט רעכלעוו ---
 --- רעדָא טלהעפעג רימ סָאװ ןָאהט ףראד רעגענ רעד

 ביוא האובת רעד ףיוא טעוװ ןייד ןערעילרעפ טסעוו וד רעדָא --
 .ןָאזעס ןיא דלעפ ןופ ןעטלַאהקירוצ םהיא טסעוו וד

 סָאװ טינ ןעד ךיא סייוו .ןעבעגכָאנ ט ע ו ו רע רעבָא --

 ? ןענייז סרעגעג
 סרעגענ טרָאס םעד .ןעבעגכָאנ טינ טעװ רע ןָאמייס ---

 ייב וטסעװ --- ,זייוורעקיטש ןעטיוט םהיא טסנעק וד .טינ וטסנעק

 .טרָאװ ןייא ןייק ןעגעירקסורַא טינ םהיא

 טגערפעג ירגעל טָאה ? רע זיא ואוו .ןעהעז ןעלעוו רימ ---

 .גידנעהעגסיורַא

 .טרעפטנעעג יסַאק טָאה ,הברוח רעטלַא רעד ןיא ---

 טָאה ,ןָאט ןעטרַאה ַא ןיא יסַאק וצ טדערעג טָאה ירנעל שטָאכ

 ייב ןערהיפסיוא טעװ רע זַא ,רעכיז ױזַא טלהיפעג טינ ךָאד ךיז רע

 טינ טעװ םָאט בוא זַא ,ןעסָאלשעב ָאזְלַא ךיז טָאה רע .ןע'םָאט
 ןעו ,טייצ ערעדנעסַאּפ ַא ףיוא עכַאר יד ןעזָאל רע טעוו ,ןעבעגכָאנ

 .טײברַא רעגינעוו ןייז טעוו סע

 ןעצרעמש יד רעבָא ,ץַאלּפ ןעבלעזנעד ףיוא ןעגעלעג זיא םָאט
 ןעסָאלשעב רע טָאה ץרַאה רעכילרהע ןייז ןיא .רעגיגעוו ןעוועג ןענייז

 .ןָאהט טינ טכערנוא ןייק רע טעוװ ,ליוװ סע סָאװ ןעמוק ןעק סע זַא
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 טכַאנ עצנַאנ יד ןעגנַאגענ ןיא ױזַא . .רעגניפ ענייז םורַא רָאָאה

 .טכאוועגפיוא זיא רע זיב

 ךיז טָאה רע ןעוו ,ןעפנַארב זָאלג ַא ןעוועג זיא ךַאז עטשרע ןייז
 .ןעמוקעגניירַא יסַאק זיא טשירפעגּפָא לעסיבַא

 וצ טנָאזעג רע טָאה טכַאנ עשיללעה ַא טַאהעג בָאה ךיא --

 .יסַאק

 יז טָאה ןעצרוק ןיא טכענ עכלעזַא ךס ַא ןעבָאה ךָאנ טסעוו ---
 : .טגָאזעג ןעקורט

 ? עכוילש וד ,טימרעד ,וטסניימ סָאװ ---

 טרעפטנעעג יז טָאה ,ןעניפעגסיוא ןעכיג ןיא סע טסעוו וד --

 ַא ןעבעג וצ ריד ךיא בָאה ,ןָאמייס רעטציא .,ןָאט ןעבלעזנעד ןיא

 .הטַאר ?עקיטש
 ! הטַאר ןייד טימ לעווייט םוצ ---

 "יצ ןיא גידנעהערדמורַא ךיז טגָאזעג יז טָאה ,זיא הטאר ןיימ ---

 .ןע'םָאט ןעדעירפוצ ןעזָאל טסלָאז וד זַא ,רעמ

 ? ריד טימ ןָאהט וצ סָאד טָאה סָאװ --

 טסָאה וד ןעכלעו ראפ ,ןעשנעמ ַא ןעמהענ וצ ? סָאװ --

 רעד וצ גיהעפנוא ןעכַאמ םהיא ןוא ראלָאד טרעדנוה ףלעווצ טלהָאצעב

 לָאז --- ,החיצר ןייד בעילוצ רָאנ ןָאזעס ןעטכער ןיא דארג טײברַא

 בָאה ךיא סָאװ ןָאהטעג םהיא ראפ בָאה ךיא ? ןהעגנָא טינ ךימ סע

 ,.טנעקעג

 -יימ ןיא ןעשימ וצ ךיז וטסָאה סָאװ ? ןָאהטעג וטסָאה סָאװ --

 ? םיקסע ענ

 טרָאּפשעגנייא ריד בָאה ךיא .קסע ןיימ טינ סע זיא ,סיוועג ---

 םעד טימ ןעגעוו ענעדעישרעפ ןיא סראלָאד דנעזיוט עכילטע ענהעש

 קנַאד רעצנַאג רעד זיא סָאד -- ,טייל ענייד טלייהעג בָאה ךיא סָאװ

 ןעגיטנייה לָאז האובת ןייד זַא טינ ךָאד טסליוו וד .םוקעב ךיא סָאװ

 ךֶאד וטסליוו טעוװ םעד ןוא .ערעדנַא יד ייב יוװ רעגינעוו ןייז .רהָאי

 .ןערילרעפ טינ ךיוא

 ךיוא ירנעל טָאה ,סרעצנאלפ ערעדנַא ענעדעישרעפ יװ ױזַא
 וצרעד .האובת רהעמ סָאװ קרַאמ ןיא ןעגנערב וצ עיציבמַא יד טָאהענ

 ןעבָאה טעװ רע זַא טעוועג רעצנַאלפ רעדנַאנַא טימ ךָאנ ךיז רע טָאה
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 טינ לָאמנייק לָאז ךיא זַא ,ןענָאז רימ טנעלפ רעטומ ןיימ --- |
 .טנָאזענ ענילעמע טָאה ,ןעכַאז עכלעזַא ןערהירנָא

 טגָאזעג יסַאק טָאה ,טנָאזעג ריד טָאה ר ע טו מ יד --
 .רעטומ טרָאװ םעד ףיוא גנונָאטעב רעפרַאש ןוא רערעטיב ַא טימ
 סעלַא ? ןעגָאז סרעטומ סָאװ טּפױוהרעביא סע טָאה קעווצ ןעכלעוו
 טגנַאלעב עלעעז ןוא בייל ןייד ןוא ןעפיוקרעפ וצ זיא טזיב וד סָאװ

 ק נג י ר ט גָאז ךיא .סע טהעג ױוַא .ךיד טפיוק סָאװ םעד וצ
 רעטכייל ןייז ריר טעוװ סע ןוא טסנעק וד לעיפיוו קנירט ; ןעפנַארב
 .ןעגָארטרעּפ וצ

 ! רימ טימ ריילטימ טָאה ,יסַאק ,הא --

 ךיא בָאה ? טינ סָאד ךיא והט ! ריד טימ ןעבָאה ריילטימ ---

 -- ,ויא יז טעמעוו ןוא ,זיא יז ואוו סייוו טָאג --- ,רעטכָאט ַא טינ
 קנעד ,ןעגנַאגעג זיא רעטומ רהיא סָאװ געוו ןעבלעזנעד טצעי טהעג

 רָאג טביג סע ! געו ר ה י א ןהעג ןעלעוו רעדניק ערהיא ןוא ,ךיאי
 ! ניבייא זיא סע --- הללק רעד וצ ףוס ןייק

 -עמע טָאה ,ןערָאװעג ןרָאבעגנ טינ לָאמנייק ךיא טלָאװ יאוולה ---
 .רנעה יד גידנעכערב טגָאזעג עניל

 ןיב ךיא .טגָאזעג יסַאק טָאה ,שנואוו רעטלַא ןיימ זיא סָאד ---
 טקוקעג ייברעד טָאה יסַאק .ןעשניוו וצ סָאד ןערָאװעג טניואוועג ןיוש
 .קילב ןעטלעפייווצרעפ ַא טימ טכַאנ רערעטסניפ רעד ןיא

 ,ןעבעל סָאד ןעמהענ וצ ןיילַא ךיז דניז ַא ןעוועג טלָאו סע --
 .טגָאזעג ענילעמע טָאה

 ערעדנא ראפ רעגידניז טינ ְּךֶאד --- ,סָאװ ראפ טינ סייוו ךיא ---
 .גָאט עֶלֵט ןעוהט רימ סָאװ ןעכַאז

 םינּפ רהיא טקעדרעפ טָאה ןוא טרהעקעגנּפָא ךיז טָאה ענילעמע
 ,רנעה יד טימ

 ןיא לַאװינרַאק רעד ךיז טָאה גנוטלַאהרעטנוא רעזעיד דנערהעוו
 ט'רוכיש"עגנָא טינ לָאמנייק ךיז טָאה ירגעל .טנידנעעג רעמיצ ס'ירנעל

 לָאמ ןעניטנייח רעבָא ,לכש םעד ןערילרעפ לָאז רע זַא ,טייוו ױזַא
 .ט'רוכש'עגנָא טוג ךיז טָאה רע סָאד ןעקָארשוצ ױזַא ןעוועג רע זיא
 ןוא ןעלאפענרערינַא רע זיא סױרַא ןענייז ןענעלָאק ייווצ ענייז ןעוו
 עכילקערש טַאהעג טָאה רע .רעטיוט ַא יו ןעפָאלשעגנייא ךיילג זיאי

 יד ןוא רעטומ ןייז ןופ ט'מולח'ענ םהיא ךיז טָאה ָאד .תומולח
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 יד ןעסייב ןוא ןעּפמוז יד ןיא ןעבעל ןעלעוו רעסעב טלָאװ ךיא --
 .טלָאװ ךיא ! גנעלש רַאפ ארומ בָאה ךיא .רעמיוב יד ןופ סערָאק
 ענילעמע טָאה ,םהיא רעדייא ,ךיז ןעבענ גנַאלש ַא ןעבָאה רעסעב רעבָא

 .טגָאזעג ץיה טימ
 טָאה ,גנוניימ ןייד טימ ךס ַא ןעוועג ָאד ןיוש ןענייז סע --

 טלָאװ ןעמ ,ןעביילב טינ וטסנעק ןעּפמוז יד ןיא רעבָא ,טגָאזעג יסַאק
 --- ןַאד -- ןאד ןוא טניה יד טימ קירוצ ןעגנערב ךיד

 גירנעקוק טגערפעג ?עדיימ יד טָאה ? ןָאהט רע טלָאװ סָאװ --|

 .גנוטרַאוװרע רעדנענַאּפש טיט םינּפ רהיא ןיא
 יַאק טָאה ,ןָאהטעג ט י נ רע טלָאװ סָאװ ,גערפ רעסעב ---

 "יור-םי יד ןעשיווצ טנרעלעג טוג הכאלמ ןייז טָאה רע .טגָאזעג יס

 ךיא ןעוו ןעפָאלשעג לעיפ טינ טסלָאװ וד .ןעידניא טסעוװ ןיא סרעב

 ,ןעכַאז ,ןעהעזעג בָאה .ךיא סָאװ ןעכַאז יד ןופ ןעלייצרעד ריד טלָאװ
 "עג ָאד בָאה ךיא .סַאּפש ןעטונ ַא רַאפ לָאמַא טלייצרעד רע עכלעוו

 ,גנַאלנעכָאװ ּפָאק ןיא ןעגנולקעג רימ ןעבָאה עכלעוו ,תולוק טרעה

 ַא ןעהעז טסנעק וד ואוו ,ץַאלּפ ַא ָאד זיא תוברוח יד ןעבענ טרָאד
 ןעצנַאג ןיא םהיא םורא דרע יד ןוא ּפיוב ןעטעלאמסרעפ ןעצרַאוװש

 טָאה רע סָאװ ןעווַאלקש יד ןופ םענייא גערפ ןוא .שַא טימ טקעדעב

 .ןעלייצרעד וצ ןעגַאװ טעוו רע ביוא ןעהעז וטסעוו ,ןעהעזעג ןעטרָאד

 ? רהיא טניימ סָאװ ,הֶא --

 ןעקנעד טינרָאג ליוו ךיא .ןעלייצרעד טינ סָאד ריד ליוו ךיא ---

 עוו רימ סָאװ סייוו טָאג זַא ,ןענָאז ריד ןעק ךיא ןוא .םעד ןעגעוו
 ןָאהט רעטייוו טעוו שפנ רעמירָא רעזעיד ביוא ,ןענרָאמ ןעהעז ןעל

 .עבלעז סָאד

 ןערָאװעג זיא ןוא ןעפורענסיוא ענילעמע טָאה ! ךילקערש ---

 ! ןָאהט ךיא לָאז סָאװ רימ טנָאז ,יסַאק ,הֶא .ךיילב ךילקערש
 והט ,טסנעק וד סָאװ והט .ןָאהטעג כָאה ךיא סָאװ סָאד --

 ! ךולפ טימ ןוא סָאה טימ רעפטנע ןוא -- טזומ וד סָאװ
 ןעכילסעה ןייז ןעקנירט לָאז ךיא זא טלָאװעג טָאה רע --

 -- ױזַא סע סָאה ךיא ןוא ,טנָאזענ ענילעמע טָאה ,ןעפנארב
 סע נָאה ךיא .טנָאזענ יסַאק טָאה ,ןעקנירט רעסעב טסלָאז --

 וומ ןעמ .ןעבעל טינ םעד ןהֶא ךיא ןעק טצעי ןוא ,טסַאהעג ךיוא
 .ייז טמהענ ןעמ ןעוו ךילקערש ױזַא טינ ןענייז ןעכַאז יד .ןעבָאה סעּפע
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 ןוא רעטסנעפ ן'פיוא דנעה עטכייל ערהיא טנײלענפורַא טָאה יז
 גנוקנערק ןוא טייקרעטיב טימ טלעוװ ַא .טכַארטעב ףרַאש ייז טָאה
 ןעכערברעּפ ַא ןייז סע טעװ , .ןעגיוא עצרַאוװש ערהיא ןיא ןעוועג זיא
 וצ יז טָאה ?? ףרואווסיוא ַאזַא ןופ ןערעוו רוטּפ טעוו טלעוו יד ןעוו

 .טגָאזענ טסבלעז ךיז

 ןיא ןײרַא זיא יז .קעװַא ?ענש זיא ןוא טהערדעגמוא ךיז טָאה יז

 -עגנָא טָאה ןוא ּפערט יד ףױרַא ןעטרָאד ןופ זיא ןוא ריהט רעדנַאנַא
 .ריהט סענילעמע ןיא טּפַאלק

 ,לעטיּפַאק רעטסניסיירד-ןוא-סקעז

 .יסַאק ןוא ענילעמע

 -נעציז ןענילעמע ןענופעג טָאה ןוא רעמיצ ןיא ןיירַא זיא יסַאק
 .קערש רַאפ עכיילב ַא לעקניוו ַא ןיא גיד

 ַא ןעביוהעגנפיוא לעדיימ יד ךיז טָאה ןעמוקעגניירַא זיא יז ןעוו

 יז ןיא ,זיא סָאד רעוו ןעהעזעג טָאה יז ןעוו רעבָא ,ענעקָארשרעד
 יז טָאה סמערא ערהיא גידנעּפַאכנָא ןוא ןעגעקטנע ןעפָאלעג רהיא
 -וצ ױזַא ןיב ךיא ? רהיא טייז סָאד ,יסַאק ,הֶא :  ןעפורעגסיוא
 סָאד זַא טָאהעג ארומ בָאה ךיא ! ןעמוקעג טייז רהיא סָאװ ןעדעירפ

 ןעטרָאד םרַאיל רעכילקערש ַא רַאפ סָאװ טינ טסייוו רהיא ,הֶא --- זיא
 ! רנעבַא ןעצנַאג םעד ןעוועג זיא ןעטנוא

 ךיא .טגָאזעג ןעקורט יסַאק טָאה ,ןעסיוו סע ףרַאד ךיא ---
 .טרעהעג גונעג טפָא סע בָאה

 ? ןענַאד ןופ קעװַא טינ רימ ןענעק ,רימ טגָאז ,יסַאק ,ָא --

 ואוו --- ,ןעגנַאלש יר ןעשיווצ ּפמוז ןיא --- ,ןיהואוו טינ ךימ טרַא סע
 ? קעװַא טינ ץ ע ג ר ע ןיא רימ | ע נע ק ! יא סע

 .טרעפטנעעג יסַאק טָאה ,רבק ןיא רָאנ ,ץעגרע ןיא --
 ? טריבורּפ לָאמַא ןיוש רהיא טָאה --

 טרעוו סָאװ ןוא ,סעבָארּפ ךס ַא ןעהעזעג ןיוש בָאה ךיא ---

 ,טרעפטנעעג יסַאק טָאה ,ןופרעד
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 טָאה קערש רעשיביולגרעבא ןייא .ןהעטש ןעבילבעג זיא ירגעל
 רעטומ ןייז ןופ טסיינ רעד זַא טכודעג ךיז טָאה םהיא .טקַאּפעג םהיא
 סירוצ טרהעקעגמוא ךיז רע טָאה גידנרעדיוש ןוא .ןעניישרע ָאד טעוו
 ,רעמיצ ןייז ןיא

 זיא רע ןעוו ,טגָאזעג ךיז וצ רע טָאה ,ךַאז ןייא סייוו ךיא ---
 ! ןעדעירפוצ ןעזָאל לרעק םעד לעװ ךיא .,ץַאלּפ ןייז ףיוא ןעסעזעג
 ןיב ךיא ? רעיּפַאּפ ןעטכולפרעפ ןעזעיד ןופ טלָאװעג ךיא בָאה סָאװ

 ! ץיווש ןוא ךיא רעטיצ ןָא ןַאד ןופ ! ט'ףושכ'עב ןיב ךיא זַא ,רעכיז

 ;רָאָאה ע געי ןייז טינ ןענעק סע 4 רָאָאה יד ןעמונעג רע טָאה ואוו
 -העש א ןעוועג טלָאװ סע .רעכיז זיא סָאד ,טנערברעפ ייז בָאה ךיא
 ! םיתמה תיחת ןהעטשפיוא ןעלָאז רָאָאה זַא סַאּפש רענ

 ,טניה יד וצ טפייפעג ןוא טּפַאלקעג ירגעל טָאה ,רָאנ טרעה ---
 -ַָאה טניה יד רעבָא ! טפַאשלעזעג רימ טימ טלַאה ןוא ףיוא טהעטש

 רעדעיוו ןעבָאה ןוא ןעגיוא ענעפָאלשרעּפ בֵלַאה טימ טקוקעג רָאנ ןעב
 .ןעפַאלשעגנייא

 -ָאז ייז זַא ,רעהַא ָאבמיק ןוא ָאבמַאס ןעפור ןעזומ לעוװ ךיא --
 "יירטרעפ וצ ,ץנעט עשילעה ערעייז ןופ ענייא ןעצנַאט ןוא ןעגניז ןעל
 -עגנָא טָאה חע .טגָאזעג ירגעל טָאה ,תומולח עכילקערש עזעיד ןעב

 ןעטרָאד ,אדנַארעװ רעד ּףיוא ןעגנַאנעגסױרַא זיא ןוא טוה ןייז ןָאהט
 ןעלָאז רעביירט-ןעווַאלקש ייווצ יד זַא ןרָאה ַא ןיא ןעזָאלבעג רע טָאה

 .טפראדעג ייז טָאה רע ןעוו ןָאהט לָאמ עלַא טנעלפ רע סָאװ ,ןעמוק

 עַלַא רע טגעלפ ןעכַאמ ךעליירפ טלָאװעג ךיז טָאה ירגעל ןעוו
 רע יוו םעדכָאנ ןוא ,רעמיצ ןייז ןיא םיטישכת ייווצ ענייז ןעפור לָאמ
 ןעגניז ןעזָאל ייז רע טגעלפ ,ןעפנַארב טימ ןעמערַאװנָא ייז טגעלפ

 .ךָאנ קשח ןייז ְךֶאנ גילדעוו ,ןעגָאלש ךיז רעדָא ןעצנַאט ןוא
 ןעו טכַאנייב רעגייזַא ייווצ ןוא סנייא ןעשיווצ ןעוועג זיא סע

 -עג טָאה יז יו ,ןע'םָאט ןעמירָא םעד ןופ קירוצ ןעמוקעג זיא יסַאק

 ס'ירגעל ןיא טניה יד ןופ ןעליב םעד ןוא ןעצנַאט ,ןעגניז םעד טרעה

 .רעמיצ
 .טקוקעגניירַא טָאה ןוא ַאדנַארעװ רעד ףיוא ןעגנַאנעגפורַא זיא יז

 ןוא תורכש ןופ טציהוצ ןעוועג ןענייז סרעביירט ייווצ ענייז ןוא ירגעל
 ןעלהוטש טימ ןעשיט טרהעסענרעביא ,ןעגנוזעג ןוא טצנַאטעג ןעבָאה
 .ןרעדנַא םוצ רענייא ןעסַאמירג עשלעייווט טכַאמעג ןעבָאה ןוא
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 רע טָאה רעטעּפש .ןעהעזעג טינ יז רע טָאה רהעמ .קעװַא זיא ןוא
 םחיא טהייצרעפ יז ןוא טיוט זיא רעטומ ןייז זַא ,ףעירב ַא ןעטלַאהרע

 קָאל ַא ןענופעג רע טָאה ףעירב ןיא .רהיא ןעגעג טייקטכעלש ןייז
 טלעקיװעגמורַא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,רעטומ ןייז ןופ רָאָאה עדנַאלב

 ױזַא ךיוא סלאמאד זיא רע .,לָאמ םעד יװ רָארג רעגניפ ענייז םורַא
 טייצ רענעי ןופ .טנערברעפ רָאֶָאה יד טָאה ןוא ןערָאװעג ןעקָארשוצ
 ייב ייס ,ןעגיוא יד ראפ גידנעטש ןהעטש רָאָאה יד םהיא ןעגעלפ ןהֶא
 ַא יו רעמיצ ןיא ןעפיױלמורַא טפָא טנעלפ רע .טכַאנ ייב ייס ,גָאט

 "נַאג יד ךיז טָאה טצעי .רָאָאה יד ןעגעוו ןעדער טגעלפ ןוא רענעגושמ
 .טשירפעגּפָא רערעיוו עטכישעג עצ

 ואוו ,טגָאזעג טסבלעז ךיז וצ ירגעל טָאה ! סע לָאז ןעצַאלּפ --
 ךיא ! ףוא -- טקנוּפ ןעהעזעגסיוא טָאה סע ? ןעמונעג סע רע טָאה
 טסעגרעפ סע רעבָא .ןעסעגרעפ ןיוש בָאה ךיא זא ,טניימעג בָאה
 ןעפור לע ךיא זַא ןעכער ךיא ! גיטעמוא רימ זיא סע -- ! טינ ךיז

 .ךימ סע טרַא סָאװ רעבָא ! עּפלַאס יד ,ךימ טסַאה יז -- ,ן'עמע
 ! ןעמוק ן| ע כ ַא מ יז לעװ ךיא

 ןעכלעוו ןופ רָאדירָאק ןעסיורג ַא ןיא ןעגנַאגעגסױרַא זיא ירגעל
 ַא ןעוועג סע ןזיא לָאמ ַא .ףױרַא טרהיפעג טָאה ּפערט עטהערדענ ַא
 ןוא גיצומש ןעוועג סע זיא טצעי רעבָא ,גנַאגפױרַא רעלָאפטכַארּפ
 עטעטסָאררעּפ ןוא עטליופרעפ טימ טגיילרעפ ןעוועג זיא ןוא גירעיורט

 ןעכלעוו וצ סייוו רעוו ןערהיפ וצ טניישענ ןעבָאה ּפערט יד .,ןעכַאז
 ! ץַאלּפ ןרעטסניפ

 -עכָארבוצ א ךרוד טניײשעגניירַא טָאה הנבל עכיילב יד

 ןעוועג ָאד ןיא טפול יד .ריהט יד ןעטכיולעב טָאה ןוא רעטסנעפ םענ
 .בורג ַא ןיא יװ ױזַא ,טלַאק ןוא דנוזעגנוא

 -עג טָאה ןוא-ּפערט ירד ףיוא ןעביוא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ירגעל

 יד ןופ ענייא ןעוועג זיא רעיל יד .ןעגניז עמיטש ןעיורפ ַא טרעה
 ,רערעיל-ןעווַאלקש עגירעיורט

 .טמורבעג ירגעל טָאה ! ?עריימ רעד ףיוא רהָאי ץרַאװש ַא --
 טימ ןעפורעג רע טָאה { עמע ! עמע --- ! ןעקיטשרעד יז לעװ ךיא

 טנעוו יד ןופ גנַאלקּפָא רעשינָאריא ןייא רָאנ רעבָא ,לוק ןעבָארג ַא

 "עג רעטייוו טָאה| עמיטש עסיז יד ןוא ,טרעפטנעעג םהיא טָאה
 2 , .ןעגנוז
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 == טיי יא יי יא עא
 נר: טנ טא
 טייטשט יי טו ילד

 .רעגניפ ןופ רָאָאה יד טסייר ירגעל
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 םורַא טלעקיוװעגמורַא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,רָאָאה ענהעש קָאל רעגנַאל

 .סרענניפ ס'ירגעל
 טוט בלַאה ןעפורעגסיוא רע טָאה ! ןערעוו וטסלָאז טכולפרעפ ---

 ! ּפָארַא ייז סייר --- ,רעגניפ יד ןופ רָאָאה יד גידנעסייר ,קערש רַאפ

 ןיײרַא ייז ףרַאװ .טכַארבעג סָאד רימ וטסָאה סָאװ וצ ! ייז ןערברעפ

 ףיוא רָאָאה יד ןעפרָאװעגפױרַא רע טָאה גירנעיירש ןוא .רעייפ ןיא

 .ןעלהיוק עדנענערב יד

 ,רעדנואוו רַאפ ?יומ םענעּפָא ןייא טימ ןענַאטשעג זיא ָאבמאס

 ןהעטש ןעבילבעג זיא ,ןהעגסורַא טלָאװעג טָאה עכלעוו ,יסַאק ןוא
 .ןעניוטש טימ טכַארטעב םהיא טָאה ןוא

 ! ןעכַאז עשלעווייט ענייד רעהַא ןעגנערב טינ רימ טסלָאז --

 רעכלעוו ,ן'ַאבמַאס ןעגעג קַאלוק ןייז גידנעלקָאש טגָאזעג רע טָאה

 םעד ןעפרָאוװעגכרוד טָאה ןוא ריהט רעד וצ טקורענוצ לענש ךיז טָאה

 .טכַאנ רערעטסניפ רעד ןיא רעטסנעפ ן'כרוד רַאלָאד םענרעבליז

 .ןעגָארטעגּפֶא ךיז טָאה רע סָאװ ןעדעירפוצ ןעוועג זיא ָאבמַאס

 -עג טָאה רע סָאװ ,ןעפָארדרעּפ ן'ירנעל סע טָאה ,סױרַא זיא רע ןעוו

 ?הוטש ןיא גידנעשטרוב טצעזעג ךיז טָאה רע .טייקכַאווש ןייז ןעזיוו

 .שנוּפ זָאלנ עיינ ַא טכַאמענ טכערוצ ךיז טָאה ןוא

 ןעהעז ןעגנַאנעג זיא ןוא טקרעמעבנוא ןעגנַאנענסױרַא זיא יסַאק

 טכאמעג סע טָאה יז יו .ףליה ןעבענוצ םהיא ןוא זיא םָאט ואוו

 .ןעהעזעג רימ ןעבָאה

 זיא רע .ןעבעל ס'ירגעל ןופ עטכישענ ַא ךיז ןיא ןעבָאה רָאָאה יד
 -ָארעג ןעוועג זיא רע .ןרעטלע ענייז ייב ןהוז רעגיצנייא רעד ןעוועג

 ןעשירעדרעמ ַאזַא טָאהעג ךיוא טָאה רעכלעוו - ,רעטָאפ ןייז ןיא ןעהט

 יורפ עלעדע ןייא ןעוועגנ זיא רעטומ ןייז רעבָא .רע יוװ רעטקַארַאכ

 ןעהטָארעג ןייז טינ לָאז רע זַא ,ןעטייקכילגעמ עלַא ןָאהטעג טָאה ןוא

 ךֶאֹנ ןיא רע ןעוו .ןעפלָאהעג טינ טָאה סע רעבָא ,רעטָאפ ןייז ןיא

 טנעלפ ןוא ,ףיש ַא ףיוא ןענעיד קעװַא רע זיא לעגניא רעגנוי ַא ןעוועג
 טגעלפ ןעמוק טגעלפ רע ןעוו ןוא .םייהַא רהָאי ַא לָאמ ןייא ןעמוק

 רע זיא ?לָאמ ןייא .תורצ רעטומ רעכילקילגנוא רעד ןעלייהטוצ רע

 םהיא זיא יז .קנַארק רעטומ ןייז ןענופעג רע טָאה םייהַא ןעמוקעג

 -שנעמ ןערהיפ ְךיז לָאז רע זַא ,ןעטעבעג םהיא ןוא סיפ יד וצ ןעלאפענ

 סופ ן'טימ קירב ַא טגנאלרעד רהיא רע טָאה סָאד טאטשנא  ךיל
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 -רַא ברָאק רהיא טכארבעג טָאה יז ןעוו .?היפעג ןעמייהעג םענרָאמ
 ןעגידנעטעברעביא ַא ןיא ןעדייר וצ רהיא טימ טריבורּפ רע טָאה טייב
 .עמיטש עגיטפיג ַא טימ טרעפטנעעג םהיא טָאה יז רעבָא ,ןָאט

 רהעמ ְךָאנ יז טָאה ןע'סָאט ןעגעג גנולדנַאהעב עשירעדרעמ יד

 .רַאפרעד ןעלהָאצעב ןעמוקעג זיא יז ןוא טכָאקעגפיוא

 ןערהיפפיוא ךיז טסלָאז וד זַא ,יסַאק ,ןעלעוו טלָאװ ךיא ---

 .רענידנעטשנַא
 סָאװ ןוא ! גנורהיפפיוא רעגידנעטשנַא ןעגעוו טסדער ו ד --

 -ענַאש וצ ?כש גונעג טינ וליפא טָאה רעכלעוו ,וד ? ןָאהטעג וטסָאה

 רעד ןיא דָארג ְךָאנ ןוא רעטײברַא עטסעב ענייד ןופ םענייא ןעוו
 -ייט ןייד בעילוצ רָאנ ןוא ,גיטיינ ױזַא םהיא טספרַאד וד ןעוו טייצ
 ! רוטַאנ ןעשלעוו

 ןעזָאל וצ ,גיטכיר ץנַאג זיא סָאד ,רַאנ ַא ןעוועג ןיב ךיא ---
 ?רעק רעד ןעוו רעבָא ,טגָאזעג ירגעל טָאה ,הקולחמ ַאזַא וצ ןעמוק

 .ןעועמַאט םהיא ןעמ זומ ט'ןשקע'עגנייא ךיז טָאה

 .ןעװעמַאט טינ לָאמנייק ם ה י א טסעוװ וד זַא ןעכער ךיא --
 ,רעטכָאקוצ ַא ןעביוהעגפיוא ירגעל ךיז טָאה ? וטסגָאז ױזַא --

 רענענ רעטשרע רעד ןעוועג טלָאװ רע ! ןעהעז ןעלעוו סע טלָאװ ךיא
 ןעכערבוצ םהיא ןיא לע ךיא ! טרהיפעגסיוא רימ ייב טלָאװ סָאװ

 ! רע זומ ןעגלָאפ רעבָא ,ןייב ןרעדעי

 -ניײרַא זיא ָאבמַאס ןוא טכַאמעגפיוא ריהט יד ךיז טָאה םעד ןיא
 ןיא סעּפע גידנעטלַאה ןוא גידנעקוב ךיז ןעגנַאגעגוצ זיא רע .ןעמוקעג
 .רעיפַאפ א ןיא טלעקיוועגנייא דנַאה רעד

 .טגערפעג ירגעל טָאה ? דנוה וד ,סָאד זיא סָאװ ---
 ! רעטסַאמ ,ךַאז עגיד'ףושיכ ַא סעּפע זיא סע --

 ? סָאװ ַא --
 סָאד .סרעכַאמ-ףושיכ ןופ ןעמוקעב סרעגענ סָאװ ךַאז ַא --

 סע טָאה רע .ןעסימשעג ןערעוו ייז ןעוו ןעצרעמש ןופ ייז טיהרעפ
 .לערינש ןעצרַאװש ַא ףיוא זלַאה ןייז םורַא ןעדנובעגמורַא טָאהעג

 -נעמ עשירעדרעמ עלַא יװ ױזַא שיביולנרעבא ןעוועג זיא ירנעל
 טימ טנעפעעג םהיא טָאה ןוא רעיּפַאּפ םעד ןעמונעג טָאה רע .ןעש

 9 ,רחּפ
 / ַא ןוא ראלָאד רענרעבליז ַא ןעלאפעגסיורַא ןעטרָאד ןֹופ זיא סע
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 ןיב ךיא ןוא ,טרעפטנעעג יז טָאה ,ןעמוקעג ןיב ךיא ,סעי --

 ! ליו ד י א יו ןָאהט וצ ןעמוקעג

 וד .טרָאװ ןיימ ןעטלאה ?עװ ךיא ! היח ֹוד ,טסנעיל וד ---
 טימ ךיילג דלעפ ןיא ןעטײברַא טסעוװ וד רעדָא ,שנעמ ַא ןייז טזומ
 .עגעי

 רעדייא הברוח רעטסגיצומש רעד ןיא ןעבעל רעסעב לעוװ ךיא --
 ! סופ ןייד רעטנוא

 ךיז טנָאזענ רע טָאה ,סופ ןיימ רעטנוא ךָאד טזיב וד רעבָא --

 ץעז .טוג ןיוש זיא סָאד .קילב ןעדליוו ַא טימ רהיא וצ נידנעדנעוו

 רע טָאה ,שנעמ ַא ייז ןוא ערעייהט ןיימ ,עינק ןיימ ףיוא רעסעב ךיז
 ,םערָא רהיא ףיוא דנַאה ןייז גידנעגיײלפיורַא טצעזעגוצ

 ַא טימ טגָאזעג יורפ יד טָאה ! ףיוא סַאּפ ,,ירגעל ןָאמייס ---

 ראפ ארומ טסָאה וד .ןעניוא ערהיא ןיא רעייפ ןעדליוו ןוא ןעכילקערש

 ! סָאװ רַאפ טסָאה וד ןוא ,טגָאזעג טלַאק יז טָאה ,ןָאמייס ,רימ

 .ןרעיוא יד ןיא טעּפישעגניײרַא םהיא יז טָאה רעטרעוו עטצעל יד

 ןוא ךיז ןופ גידנעּפוטשּפָא יז טגָאזעג רע טָאה ! סױװַא העג --

 ןעלָאז סָאװ רַאפ ,יסַאק ,ןעמעלַא ךָאנ .רעכיזנוא גידנעלהיפ ךיז
 ? ןעוועג ןענייז רימ יוװ דניירפ ןייז טינ רימ

 רעטייו .טגָאזענ רעטיב יז טָאה ! ןעוועג ןענייז רימ יו ---

 .ןעגָאז טנעקעג טינ יז טָאה

 ן'ירגעל רעביא גנוקריוו עסיוועג ַא טַאהעג לָאמ עלַא טָאה יסַאק

 רעביא וליפא ןעבָאה ןעק יורפ עדנרעביױצעב קרַאטש ַא יװ ױזַא

 יז זַא טקרעמעב רע טָאה טייצ ַא ןופ רעבָא .ןַאמ ןעטסלאטורב םעד
 טעמכ ,טייקרליוו ןופ םינמיס ןעזיוועג טָאה ןוא גיהורנוא ןערָאװענ זיא

 טָאה ירגעל ןעו .טַאהעג ארומ רע טָאה ראפרעד ןוא ,תעגושמ ןופ

 -נָא ץרַאה עטרעטיברעפ ס'יסַאק זיא ,זיוה ןיא ןענילעמע טכארבעג

 .ןעמונעגנָא רהיא ראפ ךיז טָאה יז ןוא ץרעמש טימ ןערָאװעג טלהיפענ

 .ןץ'ירגעל ןוא רהיא ןעשיווצ ףּפמַאק עכילקערש ַא ןערָאװעג זיא ןופרעד

 ןיא ןעטײברַא ןעקיש יז טעװ רע זַא ןרָאװשעג החיצר ןופ טָאה ירגעל

 יז זַא טגָאזענ םהיא טָאה יסַאק .ןעשימ ךיז טעװ יז ביוא ,דלעפ

 יז טָאה ןעהעזענ ןעבָאה רימ יו ןוא .דלעפ ןיא ןעטיײברַא ןהעג טעוו

 .רלעפ ןיא גָאט ןייא טייברַאענ

 ַא טָאהעג רע טָאה סע95ע  .ניהורנוא ןעוועג ירנעל זיא גָאט םעד =
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 .לעטיּפַאק רעטסגיסיירד-ןוא-ףניפ

 .ןַאמסילַאט רעד

 .(לעטימ-רעביוצ)

 רעגנַאל רעסיורג ַא ןעוועג זיא זיוה ס'ירגעל ןופ רעמיציטסַאג רעד
 ךייר ןעוועג רע זיא לָאמַא ,ןימַאק ןעסיורג ַא טַאהעג טָאה ןוא רעמיצ

 ןעגנַאהעג ןעטעּפַאט עטליופרעפ יד ןענייז טצעי ןוא טריצעּפַאט

 -קערש ַא טאהעג טָאה רעמיצ רעד ,דנעוו עטכייפ יד ןופ זייוורעקיטש
 -רעפ ערעדנַא ןוא טסימ םעד ןופ ךורעג רערעווש ַא .ןעהעזסיוא ןעכיל
 -עג ןעבָאה טייקטכייפ רעד טימ טשימעגנעמַאזוצ ,ןעכַאז ענעברָאד
 ןעוועג ןענייז ןעטעּפַאט יד .,ןעכַאמ קנַארק ןעשנעמ ןעדנוזעג ַא טנעק
 טקערעב ןעוועג ייז ןענייז רעטרע ןיא ןוא רעיב ןוא ןייוו ןופ טצירּפשענ
 -ַאק םעד ןיא .ןערָאװעג טכַאמעג ןענייז ןעננונכער ואוו ,ןרעפיצ טימ
 -יוק ענרעצליה עדנענערב טימ ּפָאט-רעייפ רעלופ ַא ןענַאטשעג זיא ןימ
 רנעבא ןיא ָאד זיא ,טלַאק ןעוועג טינ זיא סע שטָאכ ,לייו ,ןעל
 ןוא .רעייפ ןעבָאה טזומעג טָאה ןעמ ןוא טכייפ רהעז טפול יד ןעוועג
 -עגנָא ןוא שנוּפ ןעסייה ןייז טמערַאװעג גידנעטש ירגעל ָאד טָאה ןאד
 -כיולעב טָאה רעייפ םעד ןופ ןייש רעניטעמוא רעד .רַאגיצ ןייז ןעדנוצ

 ןרעטסניפ ןייז ןעבעגעגסורַא רהעמ ךָאנ טָאה ןוא רעמיצ םעד ןעט
 ענעדעישרעפ ,ןעמיוצ ,ןעלטָאז ןעהעזעג ןעמ טָאה ָאד .ןעהעזסיוא

 רעדיילק ענעדעישרעפ ןוא סרעהיצרעביא ,ןעשטייב טייר ,ןענַאּפשעג
 ןעבָאה רימ עכלעוו ןופ ,דניה יד ןוא ,רעמיצ ןעצנַאג ן'רעביא טעעזוצ
 .סעטַאמש יד רעביא םיתבה ילעב יד ןעוועג ןענייז ,טדערעג ןיוש

 -ַאוו ןעסָאנעג טָאה ןוא שנוּפ ןייז טשימעג טצעי ךיז טָאה ירגעל
 : נידנעמורב ייברעד ,לעזענ ַא ןהֶא קיניישט םענעכָארבוצ ַא ןופ רעס

 -וצמיוא ךימ רעטציא ,ָאבמַאס ףיוא ןעמוק לָאז ַארעלָאכ ַא --

 טינ ךָאו עצנַאג ַא טצעי טעוװ לרעק רעד ! דנעה עיינ יד ןעגעג ןעצייר

 ! ןָאזעס ןעטכער םעד ןיא דָארג ; ןעטײברַא ןענעק

 ןייז רעטניה ןופ עמיטש ַא טגָאזעג טָאה ,וד יו ױזַא טקנוּפ ---
 -וצ םהיא וצ ךיז טָאה עכלעוו ,יסַאק יורפ יד ןעוועג זיא סָאד .?להוטש
 .טע'בנג'עג

 ? העז ךיא יו ,קירוצ ןעמוקעג טזיב וד ,לעווייט ,וד ,אהַא -- = |
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 -יא קירוצ ןוא ןיה ןעּפָאלעג זיא יז יוו טקוקענ רהיא ףיוא טָאה ןוא ןענ

 .הברוח רעד רעכ

 זיא סע זַא ,עזױּפ ַא ךָאנ טגָאזעג יז טָאה ,רימ טלהעצרעד ןעמ ---

 -עב ןוא וצ סעלַא סע טהעז ןוא ּפָארַא טקוק סָאװ טָאג ַא ,טָאג ַא ָאד

 ןופ ןעדייל יד ,ןעדייל ערעזנוא סָאד ; טלעוװ רענעי ףיוא טלהָאצ
 ןעגנַאגעג ןיב ךיא ןעוו ךָאד ; טייקניניילק ַא ןענייז רעדניק ערעזנוא

 -רַאה ןיי מס ןיא רָאנ םירוסי ?עיפ ױזַא טלהיפענ ךיא בָאה סַאג ןיא

 .טרָאטש יד ןעקניזוצנייא גונעג ןעוועג זיא סָאװ ןעצ

 םעד ןיא ךיא ןיב טצעי .םורפ ןעוועג ךיא ןיב גנוי ןעוועג ןיב ךיא ןעוו

 סָאד ןוא ,טכַאנ ןוא גָאט ךיס טעשטומ רעכלעוו ,דנעה ס'?עווייט
 טלעוו יד ןעכַאמ זיול טעוװ עכלעוו ,טָאהט ַא ןהעגעב וצ ךימ טביירט
 טימ ןוא טנעה עטשטעווקעג טימ טצעועגוצ יז טָאה ! ?עווייט ַא ןופ

 -עב רע ןיהואוו ןעקיש םהיא לעװ ךיא ; ןעניוא יד ןיא רעייפ ןעקנופ

 ךָאנרעד ןליפַא ךימ ןעלָאז ייז ןעוו .געוו ןעצרוק ַא רהעז ; טגנַאל

 ,ןעדליוו ַא טימ טנידנעעג טָאה יז ןוא .דייח-רעגידעבעל ןענערברעפ

 .רעטכעלעג ןעכילקערש

 -עגוצ זיא ןוא טניהורעב ךיז יז טָאה םורא ןעטונימ עכילטע ןיא

 ,ןע'םָאט וצ ןעגנַאנ

 טָאה ? ןַאמ רעמירָא ןיימ ,ןָאהט סעּפע ךייא רַאפ ךיא ןעק ---

 ? רעסַאװ ךָאנ ןעבעג ךייא ךיא לָאז ,טגערפעג םהיא יז

 ןייק ,עמיטש רהיא ןיא רעטציא ןענעלעג זיא טייקסיז עבעיל א

 .טייקדליוו ערעהירפ רהיא ןופ ןמיפ

 יו ױזַא טקוקעגנָא יז טָאה ןוא רעסַאװ יד ןעקנורטעג טָאה םָאט

 ץרוק ןופרעד םהיא טָאה יז רעבָא ,ןעגָאז טלָאװעג סעּפע טלָאװ רע

 .ןעטלַאהעגּפָא

 רהיא ןעוו ,ןעפָאלש וצ טריבורּפ ! ןַאמ רעמירָא ,טינ טדער ---

 נידנעטכיררעפ ןוא רעסַאוו םהיא ןעבענ גידנעלעטשקעווַא ןוא .טנעק

 רעד ןופ סױרַא יסַאק זןיא ,טנעקעג טָאה יז טייוו יו רעגנעלעג ןייז

 .הברוח
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 יֵנָא רהיא רַאפ טָאה רע .טַאהענ יז טָאה יורפ עטְלַא ןייא .ןעוועג זיא
 טלָאװעג טינ יז ןענָאה ייז רעבָא ,דלענ עמוס עסיורג ַא ןעטָאבענ

 ראפ ןעפיוק יז ?ליוװ ןעמ זַא ,ןענופעגסיוא טָאה רעלטָאב .ןעפיוקרעפ
 טינ לָאמנייק יז לעוו ךיא זַא ,ןעסיוו ןעזָאלעג רימ טָאה רע ןוא ,רימ
 רע .רימ וצ טונ רהעז ןעוועג זיא טרַאוטס ןאטיּפַאק רעד .ןעגעירק
 .ןעמונעג ןיהַא ךימ טָאה רע ןוא עיצַאטנַאלּפ עלָאפטכַארּפ ַא טָאהעג טָאה
 סָאר טָא ,ְךַא .ןהוז ַא ןערָאבעג ךיא בָאה רהֶאי ַא ןופ טייצ רעד ןיא
 טָאה ל'שפנ רעניילק רעד ! טבעילעג םהיא ךיא בָאה יו ! דניק

 ןעסָאלשעב ךיז בָאה ךיא רעבָא ! ירנעה ןיימ יו טקנוּפ ןעהעזעגסיוא

 רניק ןיימ זַא ןעזָאלרעד טינ לעװ ךיא ; סרעדנַא ,סעי --- .סרעדנַא
 ייווצ ןופ ל'שפנ ןעמירָא םעד ןעמונעג בָאה ךיא ! ןעסקאווסיוא לָאז

 רעביא בָאה ןוא טשוקעג םהיא בָאה ןוא סמערָא עניימ ןיא ,ןעכָאװ
 םהיא בָאה ןוא םונַאדַאל ןעבענעגננייא םהיא בָאה ןוא טנייוועג םהיא
 יו .טיוט םוצ ןעפָאלשעגנייא זיא רע זיב טסורב ןיימ וצ טקירדעגוצ
 טָאה ןעמעוו ןוא ! טגָאלקעג ןוא טרעיורטעג םהיא רעביא ךיא בָאה
 ןעמוקעב תועט ַא ךרוד טינ טָאה דניק סָאד זַא ןע'מולח טנעקעג סע ךיז
 בָאה סנעטסגינייוו .טינ הטרח ןייק ףיורעד בָאה ךיא ? םונַאדַאל םעד
 םהיא ךיא בָאה סָאװ .ןעצרעמש ןוא םירוסי טרָאּפשרעּפ םהיא ךיא
 ! דניק סעמירָא ,טיוט יו רעסעב ןעבעג טנעקעג

 טרַאוטס ןַאטיּפַאק רעד ןוא ַארעלָאכ יד ןעמוקעג זיא םעדכָאנ דלַאב

 -עג זיא ,ןעבעל ט? ָאווע ג טָאה סָאװ רעדעי .ןעברָאטשענ זיא

 ,טיוט ןופ לעווש ןייב ןעוועג ןיוש זיא עכלעוו --- ,ךיא ןוא ,ןעברָאטש

 ףיא ןיב ןאד ;!ןעבעל ןעבעילבעג ןיכ ףךיא--

 זיב דנַאה וצ דנַאה ןופ ןעגנַאגעג ןיב ךיא ןוא .ןערָאװעג טפיוקרעפ

 טימ טקערעב ךיז טָאה םינּפ ןיימ ,ןערָאװעג טקלעוורעפ ןיב ךיא

 רעזעיד ךימ טָאה ןאד ןוא .רעביּפ ןעמוקעב בָאה ךיא ןוא סעשטרָאק

 ! ךיא ןיב ָאד ןוא --- ,רעהַא טכַארבעג ךימ טָאה ןוא טפיוקעג רעגניט

 רהיא ןעניולפענכרוד זיא יִז ,ןערָאװעג ןעגיװשנַא זיא יורפ יד

 יז טָאה לָאס ַא .רעטרעוו עכילטפַאשנעדייל ,עדליוו טימ עטכישעג

 ךאוּפש רהיא .טסבלעז ךיז וצ יוװ לָאמ ַא ןוא ןע'םָאט וצ יו טדערעג

 "רעפ זייוונעטייצ טָאה סָאט סָאד ,טפַארק ַאזַא טָאהעגנ ךיז ןיא טָאה

 -יוהעגפיוא בלַאה ךיז טָאה ןוא ןעדנואוו ענייז ןופ ןעצרעמש יד ןעסעג
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 ףיא בָאה סָאװ .רעטעּפש רעדָא רעהירפ ,ןענרעלנֶא םהיא טפראד

 ׂו .טנערפעג רע טָאה ? טעטראוורע ןעד

 פָאק ןיימ ןיא טצאלּפעג טָאה סעּפע זַא טניישעג רימ טָאה סע --
 "רעד ךיא .דליוו ןוא טלעמוטוצ ןעוועג ןיב ךיא .טנעמָאמ ןעזעיד ןיא

 ןהאמרעד ךיא .שיט ן'פיוא רעסעמ ןעפרַאש ,ןעסיורג א ןא ךיז ןהאמ
 ַא םהיא ףיוא ךיז בָאה ןֹוא רעסעמ םעד טּפַאכענ בָאה ךיא זַא ,ךיז
 ךיא בָאה רהעמ ןוא רעטסניפ ןערָאװעגנ סעלא זיא ןאד ,ןָאהטענ ףרָאװ
 .רעטעּפש געט עכילטע טימ יו רעהירפ טינ ; טסואוועג טינ

 םענהעש  ַא ןיא ןעוועג ךיא ןיב ךיז וצ ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו---
 ךימ טָאה יורפ עצרַאװש עטלא ןייא .רעניימ טינ רעבָא -- רעמיצ
 ךיא יו ןוא .ןעהעז ןעמוקענ ךימ זיא רָאטקָאד א ןוא ,טעטרַאװענּפָא
 בָאה לעסיב ַא רעטעּפש .טלעדנַאהעב טוג ךימ ןעמ טָאה ןעהעזעג בָאה

 זיוה רעד טימ ךימ ןעזָאלעג טָאה ןוא קעװַא זיא רע זַא ,ןערהאפרע ךיא
 .ןעפיוקרעפ םוצ

 טָאה רעביפ רעד רעבָא ,ןערעוו דנוזעג טלָאװעג טינ בָאה ךיא ---
 ןיא ךיא ןיב ךילדנע ןוא רעסעב ןערָאװעג ןיב ךיא ,ןעזָאלרעּפ ךימ
 ,טעדיילקעג גָאט עלַא ךימ ןעמ טָאה ןאד .ןערָאװעג דנוזעג ןעצנַאג

 ןוא ןערַאגיצ ןעכיור ןוא רימ ףיוא ןעקוק ןוא ןעמוק ןעגעלפ ןעררעה ןוא
 ןיב ךיא .חקמ םעד עגעוו ךיז ןעשיווצ ןעדער ןוא ןענארפ ןעלעטש רימ
 -עג טינ ךימ טָאה רענייק סָאד ,טרעטסניפרעפ ןוא ליטש ױזַא ןעוועג
 לעװ ךיא ןעו ,ןעסיימש טימ טעשַארטסעג ךימ ןעבָאה ייז .טלָאװ
 יד ןעבעג טינ ךיז ?עוװ ךיא זַא ןוא םינּפ ןרעכיליירפ ןייק ןעגייצ טינ
 ררעה ַא ןעמוקעג גָאט ןייא זיא ךילדנע .רעמהענעגנא ןייז וצ עהימ
 -עגטימ לעסיב ַא ןעבָאה וצ טניישעג טָאה רע .טרַאוטס ןעמָאנ ן'טימ
 ןיימ ףיוא זיא סערעווש סעּפע זַא ,ןעהעזעג טָאה רע .רימ טימ ?היפ

 -רנע ןוא ,ןיילַא רימ טימ ןעדייר ןוא טפָא ןעמוק טנעלפ רע .ןעצרַאה

 .עטכישעג ןיימ ןעלהעצרעד וצ םהיא טדערעגרעביא ךימ רע טָאה ךיל
 ןעכָארּפשרעּפ רימ טָאה רע ןוא טפיוקעג ְּךיִמ רע טָאה ךילדנע ---

 -נַאגעג זיא רע .רעדניק עניימ קירוצ ןעפוקוצּפָא םוא סעֶלַא ןָאהט וצ

 -רָאד םהיא ןעבָאה ייז ןוא ,ןעוועג זיא ירנעה ןיימ ואוו לעטָאה ןיא ןעג
 ןעבענ עיצאטנאלּפ ַא ןיא טפיוקרעפ םהיא ןעבָאה ייז זַא ,טגָאזעג ןעט
 םהיא ןופ בָאה ךיא סָאװ עטצעל סָאד ןעוועג זיא סָאד .ּךייט ?רעּפ םעד

 רעטכָאט ןיימ ואוו ןענופעגסיוא רע טָאה ןאד .טרעהעג זיא סע ןעוו
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 ,גיחור ןייז ךיא לָאז ,ןעהעז וצ לָאמ ַא ייז קנעד ךיא ביוא ןוא ,ןענייז

 .ןערייל רעדניק יד ןעלעוו טינ ןעוו

 ערהיא טָאה רהיא ןעוו ,יורפ ַא טימ ןָאהט סעלַא טנעק רהיא ---

 טָאה רע .ןעבעגרעטנוא טזומעג ךיז בָאה ךיא ,טנעה יד ןיא רעדניק

 ןַא ,גנונפָאה רעד טימ טסיירטעג ךימ טָאה רע .גיהור טכַאמעג ךימ

 ךָאו ַא ןעגנַאגעג סע ןיא ױזַא .ןעפיוק קירוצ רשפא ךָאנ ייז טעוו רע

 -ייברַאפ ןיב ךיא ןוא ןעגנַאגעגסױרַא ךיא ןיב גָאט ןייא .ייווצ רעדָא

 ןעהעטש ןעשנעמ לעיפ ןעהעזעג בָאה ךיא .זיוה-סיימש יד ןעגנַאגעג

 גנולצולּפ ןוא עמיטש ס'דניק ַא טרעהרעד בָאה ןוא ןעטעכאטש יד ןעבענ

 םהיא ןעבָאה עכלעוו רענעמ ייווצ ןופ ןעסירעגסיוא ירנעה ןיימ ךיז טָאה

 .ריילק ןיימ טּפַאכעגנָא טָאה ןוא רימ וצ ןעפָאלעגוצ זיא ןוא ןעטלַאהעג

 ןוא ,טכולפעג ךילקערש ןעבָאה ןוא ןעפָאלעגוצ םהיא וצ ןענייז ייז

 וצ טָאה --- ,םינּפ ןייז ןעסעגרעפ טינ ?ָאמ ןייק לע ךיא --- ,ןַאמ ןייא

 רע סָאד ,קעװַא טינ טכייל ױזַא טעו רע ןַא ,טגָאזעג םהיא

 ַאזַא ןעבעג םהיא טעוו ןוא זיוה-סיימש ןיא קירוצ םהיא טימ ןהעג טעוװ

 טריבורּפ בָאה ךיא .ןעסעגרעפ טינ לָאמנייק טעוװ רע סָאװ עיצרָאּפ

 רעמירַא רעד .טכַאלעג רָאנ ןעבָאה ייז רעבָא ,ןענייוו ןוא ןעטעב

 ,םינּפ ןיא טקוקעג ריס טָאה ןוא טנייוועג ןוא ןעירשעג טָאה לעגניא

 םהיא ןעבָאה ייז זיב ,דיילק ןיימ רַאפ טסעֿפ ןעטלַאהעג ךיז טָאה רע
 .ןעגָארטעגקעװַא םהיא ןעבָאה ןוא ,דיילק ןיימ ןופ בלַאה ןוא ןעסירעגּפָא

 ןייא .תולוק ענייז טרעהעג ךיז ןעבָאה ! עמַאמ ! עמַאמ ! עמַאמ

 דיילטימ ןעבָאה וצ טניישעג טָאה סָאװ ,ןענַאטשעג ןעטרָאד זיא ןַאמ

 בָאה ךיא סָאװ טלעג עצנַאג יד ןעטָאבעננָא םהיא בָאה ךיא .רימ טימ

 ּפָאק םעד טלעקָאשעג טָאה רע .ןעמהעננָא ךיז לָאז רע זַא ,טַאהעג

 זַא ,טגָאז טפיוקעג םהיא טָאה סָאװ ןַאמ רעד זַא ,טגָאזעג טָאה ןוא

 ןענרעל םהיא ףראד ןעמ ןוא םינּפ תזע רעסיורג ַא זיא לעגניא רעד

 ןוא טרהעקעגמוא ךיז בָאה ךיא .לָאמ עֶלַא ראפ לָאמ ןייא ץרא ךרד

 ןיא ןעגנולקעג רימ ןעבָאה געוו ןעצנַאג םעד ףיוא ןוא ,ןעפָאלעג ןיב

 ןהֶא ןוא ,זיוה ןיא ןיירא ןיב ךיא .דניק ןיימ ןופ תולוק יד ןרעיוא יד

 .ן'רעלטָאב ןענופעג בָאה ךיא ואוו ,לאז ןיא ןיירא ךיא ןיב םעהטא

 לָאז רע זַא םימחר ןעטעבעג םהיא בָאה ןוא טלהעצרעד םהיא בָאה ךיא
 טגָאזעג רימ טָאה ןוא טכַאלעג רָאנ טָאה רע .ןעשימניירא ןהעג ךיז

 עג טָאה ןעמ- .טנעידרעפ טָאה רע סָאװ ןעמוקעב טָאה לעגניא רעד זַא
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 ךיא זַא טנָאזעג םהיא בָאה ןוא טָאג רָאפעב טכולפעג םהיא בָאה ךיא
 .םהיא טימ ןעבעל ּוצ רעדייא ןעברַאטש רעסעב לעװ !

 טעו רעמָאט רעבָא ,טגָאזעג רע טָאה ,טלהעפעג ךייא יו ---

 רהיא ןוא רעדניק עדייב ןעפיוקרעפ ךיא לעוו ,גיהור ןייז טינ רהיא

 טָאה רע זַא ,טלהעצרעד רימ טָאה רע .ןעהעז טינ לָאמנייק ייז טעוו

 לָאמ ןעטשרע םוצ ךימ טָאה רע טייז ןעבָאה טלָאװעג לָאמ עֶלַא ךימ

 ןעלעיּפש וצ ןעגױצעגניירַא ןויכב ן'ירנעה טָאה רע סָאד ; ןעהעזעג

 ךימ רע לָאז ןאד ןוא בוח לעב ַא ןעביילב לָאז רע זַא ןוא ןעטרָאק ןיא

 רעדנַאנַא ןעבעיל טכַאמעג םהיא טָאה רע סָאד ; ןעפיוקּפֶא טכייל

 .יורפ

 ןעוועג ןענייז דנעה עניימ ןעד ,ןעבעגכָאנ טזומעג בָאה ךיא ---
 טָאה רע ןוא דנַאה ןיא םהיא ייב ןעוועג ןענייז רעדניק עניימ .ןעדנובעג
 ַא רַאפ סָאװ ,ךַא .טלָאװעג טָאה רע סָאװ רימ טימ ןעכַאמ טנעקעג

 טיט סעלַא ןָאהטעג ךיא בָאה ן'ירנעה ראפ ! ןעוועג זיא סָאד ןענעל
 שטָאכ ,ןָאהט ט ז ו מ ע ג ךיא בָאה םהיא רַאפ ןוא ,ןעגינגרעפ
 רימ וצ בָארג ןעוועג זיא רע .טיוט םעד יוװ טסַאהעג םהיא בָאה ךיא
 ,רניק עליטש עניילק א ןעוועג זיא עזילע .רעדניק יד וצ טרַאה ןוא
 -ייק ןוא רעטָאפ ןייז יו טפַאהבעל ןוא ץלָאטש ןעוועג זיא ירנעה רעבָא

 עֶלַא ךיז טָאה רע .ןערידנַאמָאק טנעקעג טינ םהיא רעביא טָאה רענ
 ךיא ןוא ,טגעירקעג םהיא טימ ךיז טָאה ןוא םהיא וצ טעּפעשטעג לָאמ
 .'ירנעה ןעגעו קערש ןוא ןעטסגנַא עליוה ןיא ןעוועג לָאמ עלא ןיּב
 -ורּפ םהיא בָאה ךיא ,טקעּפשער ןענרעל דניק סָאד טריבורּפ בָאה ךיא
 ןעוועג רימ ייב ןענייז רעדניק יד ?ייוו ,טרעדנוזעגּפָא ןעטלַאה וצ טריב

 -רע פ טָא ה ר ע .ןעפלָאהעג טינ טָאה סע רעבָא ,טלעוו עצנַאג יד

 יסיוא לָאמנייא רימ טימ זיא רע .רע ד ניק עדייב טפיוהק
 טינ ןערייב ייז ךיא בָאה ,קירוצ ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו ןוא ןערהָאפעג
 ןוא טפיוקרעפ ייז טָאה רע זַא ,טלהעצרעד רימ טָאה רע .ןענופעג

 .טולב רעייז רַאפ זיירּפ םעד ,דלעג סָאד טגייצעג רימ טָאה

 יִאיעג בָאה ךיא .רעטסניפ ןערָאװעג רימ ראפ זיא טלעוו יד ---

 ,סנעד ךיא ןוא ; ןעשנעמ ןוא טָאג טכולפעג --- טכולפעג ןוא טרעמ

 טינ טָאה סע רעבָא ,טַאהעג ארומ רימ רַאפ רע טָאה טייצ עצרוק ַא זַא

 רערניק יד ואוו סייוו רע זא ,טגָאזעג רימ טָאה רע .טרעיורעג גנַאל
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 "עב זנוא ןענעלפ עטייל יו ןעלהעצרעד ןאד רימ טנעלפ רע .עטערַאק
 ,טביולגעג בָאה ךיא ! געט עכילקילג ןעוועג ןענייז סָאד ,הֶא .ןרעדנואוו

 -יב יד ןעמוקעג ןענייז רלַאב רעבָא .ןייז טינ ןיוש ןעמ ןעק רעכילקילג זַא

 -ניירפעב רהעז ןעוועג זיא רע ןעמעוו טימ ןיזוק ַא רענייז .ןעטייצ ערעט

 רהעז טָאה רע .סנעילרָאינ ןיא ןעכוזעב ןעמוקעג םהיא זיא טעד

 ןופ --- סָאװ ראפ טינ סייוו ךיא --- רעבָא .ןעטלַאהעג םהיא ןופ לעיפ

 ךיא בָאה ,ןעהעזעג םהיא בָאה ךיא סָאװ ןָא קילבנעגיוא ןעטשרע םעד

 -נערב זנוא טעוו רע זַא ,רעכיז ןעוועג ןיב ךיא .טרעטיצעג םחיא ראפ

 םהיא טימ לָאז רע זַא ,ן'ירנעה ייב ט'לעוּפ'עג טָאה רע .קילגנוא ןעג

 ירגעה ; טכַאנ עבלַאה םייהַא ןעמוק טפָא רהעז טגעלפ רע ןוא ןהעגסיוא

 .טַאהעג ארומ ךיא בָאה רַאפרעד ןוא גיניזטכייל רהעז ןעוועג זיא

 ןופ רעזייה עגירדינ ןיא ןערהיפ וצ ןעגנַאפעגנָא םהיא טָאה רע --

 -ַאד ַא טימ טכַאמעג טנַאקעב םהיא רע טָאה ןַאד ; רעלעיּפש-ןעטרָאק
 וצ טרעוו ירנעח זַא ןעהעזעג ךיא בָאה ןָא טייצ רעזעיד ןופ ןוא ,עמ

 ,טנָאזעג טינ וליפַא רימ סע טָאה רע .טלהיקעגּפָא רהעמ ץְלַא ריס

 .גָאט רַאפ גָאט טלהיפעג סע בָאה ךיא .ןעהעזעג סע בָאה ךיא רעבָא

 ךיא רעבָא ,ןעכָארבוצ רימ טרעוו ץרַאה ןיימ זַא ,טלהיפעג .בָאה ךיא
 ! ןעגָאז טנעקעג טינרָאנ בָאה

 לָאז רע זַא ,ן'ירנעה ןעטָאבעגנָא ףרואווסיוא רעזעיד טָאה ָאד ---

 יד ןיא תובוח יד ןעלהָאצעב לָאז ןוא ןעפיוקרעפ רעדניק יד טימ ךימ

 .שנואוו ןייז ְךֶאנ ןעהטארייה ןענעק ןַאד טעוװ רע ןוא רעזייה-ןעטרָאק

 ,טגנָאזעג רימ טָאה רע .טפיוק רעפ זנוא טָא ה רע ןוא

 רע .טפעשעג ןעגעוו ןעכָאװ רָאְאַּפ ַא ףיוא ןערהָאפקעװַא ףראד רע זַא

 ,טגָאזעג טָאה רע ןוא ךילנהעוועג יו ךילדניירפ טדערעג רימ וצ טָאה

 רעּפַאנק ַא ןעוועג סע זיא רימ רַאפ רעבָא .קירוצ ןעמוק טעוװ רע זַא

 ןיב ךיא .ןעמוקעג זיא טייצ יד זַא טסואוועג בָאה ךיא .דיירסיוא

 .ןענייוו טינ ןוא ןערייר טנעקעג טינ בָאה ךיא .ןערָאװעג טרענייטשרעפ

 -סיורא זיא ןוא לָאמ ?עיפ רעדניק יד טשוקעג ןוא טשוקעג ךיס טָאה רע

 ןוא דרעפ ן'פיוא ןענײטשפיורַא ןעהעזעג םהיא בָאה ךיא .ןעגנַאגעג

 .ט'שלח'עג בָאה ןוא ,קעװַא זיא רע יוװ ןעהעזענ בָאה

 רע ! ףרואווסיוא רעטכולפרעפ רעד ,ןעמוקעג ר ע זיא ןאד --

 טָאה רע זַא טלהעצרעד רימ טָאה רע .םוהטנעגייא ןייז וצ ןעמוקעג זיא

 .ןערעיּפַאּפ יד ןעזיוועג רימ טָאה רע ןוא ,רעדניק יד טימ טפיוקעג ךימ
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 םהיא בָאה ךיא לייוו ,ענייז ןערָאװעג ןרעג ןיב ךיא .םוהטנעגייא ןייז

 םהיא ךיא בעיל יו ! טבעילעג םהיא ךיא בָאה יו ,ַא .טבעילעג

 זיא רע ! םעהטָא ךיא יוװ גנַאל ױזַא ןעבעיל םהיא לע ןוא ,טצעי

 -ננעגניירַא ךימ טָאה רע ! ?עדע ױזַא ,ךיוה ,ןהעש רליב ױזַא ןעוועג

 ,סעטערַאק טימ דרעפ ןוא ןעטסנעיד טימ זיוה עלָאפטכַארּפ ַא ןיא ןעמ

 רַאפ ןעפיוק טנעקעג טָאה ןעמ סָאװ סעלַא .רעדיילק ןוא לעבעמ טימ

 טינ ךַאז ןייק רַאפ רעבָא ךיז בָאה ךיא .ןעבעגעג רימ רע טָאה טלעג

 טבעילעג םהיא בָאה ךיא .טפראדעג ךיא בָאה םהיא רָאנ ,טרעמיקעג

 .עלעעז ענעגייא ןיימ יווװ רהעמ
 ךיא .ןעהטארייה ךימ לָאז רע---,ךַאז ןייא טלָאװעג רָאנ בָאה ךיא ---

 רימ טָאה רע יוװ בעיל ךילקריוו ךימ טָאה רע ביוא זַא ,טביולגעג בָאה

 ןעכַאמ יירפ ךימ ןוא ןעהטארייה טפראדעג ךימ רע טלָאװ טגָאזעג

 -ניא ןיא סָאד זַא ,טגייצרעביא רעבָא ךימ טָאה רע .יירעװַאלקש ןופ

 רַאמ סע זיא ןרעדנַא םוצ רענייא יירט ןענייז רימ זא ןוא ,ךילגעמ

 םעד ןעוועג טינ ךיא ןיב 4? תמא זיא סָאד ביוא .הטארייה ַא טָאנ

 טינ ךיא בָאה ? םהיא וצ יירט ןעוועג טינ ךיא ןיב 4? יורפ ס'ןַאמ

 טמעהטָאעג ןוא טבעלעג ןוא גנוגעוועב עדעי ןייז טיהעג רהֶאי ןעבעיז

 -יפ ןעלעג םעד טַאהעג טָאה רע 4? ןעלעטש וצ ןעדעירפוצ םהיא רָאנ
 ,םהיא רעביא טכאוועג טכענ ןוא געט גיצנַאװצ בָאה ךיא ןוא רעב

 בָאה ןוא ןעניצידעמ ענייז עלַא ןעבעגעגנייא םהיא בָאה ןוא ,ןיײלַא ךיא

 רעטוג ןייז ןיב ךיא זַא טגָאזעג רע טָאה ןאד .םהיא ראפ ןָאהטעג סעלַא

 .ןעבעל ןייז טעטערעג בָאה ךיא ןַא ןוא ךאלמ
 רעטשרע רעד .רעדניק ענהעש רהעז ייווצ טַאהעג ןעבָאה רימ ---

 ,ירנעה ןעבעגענ ןעמָאנ ַא םהיא ןעבָאה רימ ןוא לעגניא ַא ןעוועג זיא

 ענהעש רהעז טַאהעג טָאה רע .רעטָאפ רעד ןעצנַאג ןיא ןעוועג זיא רע

 -ָאֹל ןיא ןעגנַאהעג ןענייז רָאָאה ענייז ; ןרעטש םענהעש ַא ןוא ןעגיוא

 ןיא טסייג סרעטָאפ םעד טַאהעג טָאה רע ןוא טכיזעג ןייז םורַא ןעק

 .טנַאלאט ןייז ךיוא ןוא ןעצנַאג

 רימ ןיא ןעצנַאג ןיא זיא ,טנָאזעג רע טָאה ,עזילע עניילק יד ---

 יורפ עטסנהעש יד ןיב ךיא זַא ,ןעגָאז רימ טנעלפ רע .ןעהטָארעג

 יר טימ ןוא רימ טימ ץלָאטש רהעז ןעוועג זיא רע ; ַאנַאיזיאול ןיא

 רעדניק יד ןעדיילקנָא לָאז ךיא זַא ,ןעבָאה בעיל טגעלפ רע .רעדניק

 רענעפָא ןייא ןיא ןעריצַאּפש ןערהָאפ רימ ןעגעלפ ןעמַאזוצ עֶלַא ןוא
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 ןיימ יז זיא ,טגָאז יז יו ןוא ,טלַא רהָאי ןהעצפופ טשרע ,שפנ ןעגנוי ַא
 .ןעגיוצרע

 ךָאנ טצעזעגטרָאפ יז טָאה ,טניה עגירדינ עזעיד ןענייז רעוו ןוא ---
 ייז רַאמ טסלָאז ור ןוא טסטיײברַא וד ןעמעוו טימ ,עזױּפ רעניילק ַא
 רלַאב ױזַא ןעלַאפפיורא ריד ףיוא טעוו ייז ןופ רענייא רעדעי ? ןעדייל
 -יורג ןוא גירדינ עלַא ןענייז ייז .טייהנעגעלעג ַא ןעבָאה ןעלָאז ייז יו
 ןייד טימ .ייז רַאפ ְךיִז טסַאּפ סע יו ןרעדנא םעד ןעגעג רענייא םַאז
 ,טצעי ךימ טסהעז -- .ןערייל רעייז ןערָאּפשרעּפ טינ וטסעוו ןעדייל
 ! ןיב ךיא סָאװ טסהעז ,ךַארּפש רעלענש ַא טימ טצעזעגטרָאפ יז טָאה
 ךיא סָאװ עטשרע סָאד .סוסקול ןיא ןערָאװעג ןעגיוצרע ןיב ךיא ,לעװ
 ןיא טלעיּטשעגמורַא ךיז ךיא בָאה ,דניק סלַא ְךָאנ ןעוו ,זיא קנעדעג
 ןוא עלקוק ַא יװ ןָאהטעגנָא ןהעג געלפ ךיא ; ןעלַאז עלָאּפטכַארּפ

 ןעלעיּפש ךיז ךיא געלפ ןעטרָאג ןעסיורג ןיא .טביולעג ךימ ןעבָאה עלַא

 ןָאיסנַאּפ א ןיא ןעוועג ןיב ךיא .רעדירב ןוא רעטסעווש עניימ טימ
 . ןעו .ןעהענסיוא ןוא שיזיוצנארפ ,קיזומ טנרעלעג ןעטרָאד בָאה ןוא
 רע .ןעברָאטשעג רעטָאפ ןיימ זיא רהָאי ןהעצרעפ ןעוועג טלַא ןיב ךיא
 ןייז ןעכוזכָאנ ןעמונעג טָאה ןעמ ןעוו ןוא .ןעברָאטשעג גנולצולּפ זיא
 לעב רערעסערג ַא ןעוועג זיא רע זַא ,ןענופעג ןעמ טָאה ,ןעגעמרעפ

 ןוא ןיוװַאלקש ַא ןעוועגנ זיא רעטומ ןיימ .טנָאמרעּפ טָאה רע יוװ בוח

 סע טָאה טיוט ןייז רעבָא ,ןעיירפעב טלָאװעג ךימ טָאה רעטָאפ ןיימ
 -וינ ןיא ַארעלָאכ רעד ןופ ןעלאפעג זיא רעטָאפ ןיימ .טרעדניהרעפ
 . "ונעגטימ יורפ עסייוו ןייז טָאה טיוט ס'רעטָאפ ןיימ ךָאנ .סנעילרָא
 -רַא ןעגנוי ַא .ןרעטלע ערהיא וצ קעװַא זיא ןוא רעדניק ערהיא ןעמ
 -ָאטידערק יד טימ ךיז ןעכיילנוצסיוא ןעבעגעגרעביא ןעמ טָאה טַאקָאװ
 ,רעכלעוו ,ןַאמ ןעגנוי ַא טכארבעג ךיז טימ רע טָאה גָאט ןייא .ןער
 בָאה ךיא סָאװ רעטסנהעש רעד ןעוועג זיא ,טביולגעג בָאה ךיא יו
 .ןעסענרעפ טינ לָאמ ןייק ךיא לע רנעבא ןעזעיד .ןעהעזעג לָאמ ַא
 -עמוא ןעוועג ןיב ךיא .ןעטרָאנ ןיא ןעגנַאגעגמורַא םהיא טימ ןיב ךיא
 ךילדניירפ ןוא ןייפ ױזַא ןעוועג זיא רע ןוא ןעצרעמש טימ לופ ןוא גיט
 -עג ןיב ךיא רָאפעב ךָאנ ךימ ןעק רע זַא טגָאזעג רימ טָאה רע .רימ וצ
 סָאד ןוא טבעילעג גנַאל ןיוש ךימ טָאה רע סָאד ןוא ןָאיסנַאּפ ןיא ןעוו
 ,טלהעצרעד טינ רימ טָאה רע ,ץרוק -- .רעצישעב ןיימ ןייז סעוו רע
 ןיב ךיא זא ןוא ראלָאד דנעזיוט ייווצ טלהָאצעב רימ רַאפ טָאה רע זַא





 יי יי
 צבי

 = הוא אי טאש ראמפ : בר יט ראס = יא טי
 שא טי יד 3 א כא א אט

 ארעל
 יא א

 / אי יב רב

 גל א ירא 4 לא בי
 5 א אט
 יאר א לא טשעט

 : פי לא אל .= = רייז

 ,ןוא-י

 2: יי עמ לט
 = נא יא 6 לא 4

 ,-י* 5 :

 טי לבי הל לא א א עי
 יי - כב

 = יה 1

 = י= י.י
 טא
 יי
 אי

 .ןע'םָאט קנורט ַא טיג יסאק



 ןיבעק ס'םָאט ?עקנָא 208

 -נַאלעמ רהיא רעביא ןעלַאפעגרעּבירַא ןענייז רָאָאה עצרַאוװש עגנַאל

 .טכיזעג ןעשילָאכ

 ךילדנע יז טָאה ! שפנ רעמירָא ןייפ ,קעווצ ןייק טָאה סע --

 קעװצ ןייק טָאה ןָאהט טלָאװעג טסָאה וד סָאװ סָאד ,ןעגנאפעגנָא
 ,טכער טַאהעג טסָאה וד ןוא ןַאמ רעװַארב ַא ןעוועג טזיב וד .טינ
 -לעה טינרָאג ריד טעוװ ןעפּפמעק ןייד ,טסיזמוא סעלַא זיא סע רעבָא
 וד ןוא רעקרַאטש זיא רע .טנעה סלעווייט םעד ןיא טזיב וד .,ןעפ

 ! ןעבעגרעטנוא ךיז טזומ

 ? ןעבעגרעטנוא ךיז ךיא ןעק יו ! טָאג ,הֶא ,טָאג ,הֶא --

 ,טינ טרעה רע .טָאג ןעפור וצ טינ הלועּפ ןייק רָאג זיא סע -- שש

 ןייק טביג סע זַא ,ביױלג ךיא .טנָאזעג טייקטסעפ טימ יורפ יד טָאה
 סעלַא .זנוא ןעגעג רע זיא ,רענייא ָאד זיא סע ביוא רעדָא ,טָאג
 .םוניהג ןיא זנוא טּפוטש ךַאז עדעי .דרע ןוא לעמיה ,זנוא ןעגעג זיא
 ? ןיהַא ןהעג טינ רימ ןעלָאז עשז-סָאװ רַאפ

 -וצ ךיז טָאה ןוא ןעניוא יד טכַאמענוצ טָאה םָאט רעמורפ רעד
 .רעטרעוו עשיטרוקּפא עזעיד וצ ןרעדיוש טימ טרעהענ

 ,טינרָאג ןופרעד טסייוו וד ,טגָאזעג יורפ יד טָאה ,וטסהעז --
 בייל טימ רהָאי ףניפ ץאלּפ ןעזעיד ףיוא ןיב ךיא .סייוו ךיא רעבָא
 ךיא יו ,םהיא סָאה ךיא ןוא ,סיפ ס'ןַאמ ןעזעיד רעטנוא ןעבעל ןוא
 עיצַאטנאלּפ רעמאזנייא ןייא ףיוא וטזיב ָאד ! לעווייט םעד סָאה

 -ָאז וצ ָאטינ ָאד זיא שנעמ רעסייוו ןייק .רערעדנַאנַא ןופ ?יימ ןהעצ
 רעדָא ,דייהרעגידעבעל ןענערברעפ וליפַא ךיד לָאז ןעמ ןעוו ,תודע ןעג

 ןוא ךעלקיטש עניילק ןיא ןעדיינשוצ ןוא ןעכָאקּפָא ךיד לָאז ןעמ ןעוו
 םוצ ןעסיימשרעפ ןוא ןעגנעהפיוא רעדָא ,טניה יד רַאפ ןעבעגקעווַא
 רעכלעו ,ןעשנעמ רערָא טָאג ןופ ץעזעג ןייק ָאד טביג סע .טיױט

 ךיא ןעוו .טוג טינ ןענייק וצ זיא ןַאמ רעזעיד .ןעצישעב זנוא לָאז
 ךיז ןעטלָאװ ,ןעהעזעג ָאד בָאה ךיא סָאװ ןעלהעצרעד טנעקעג טלָאװ

 טינ .טּפאלקעג ןעטלָאװ ןהייצ יד ןוא ּפָאק ן'פיוא טלעטשעג רָאָאה יד

 טימ ןעבעל ט 5 ָא וו ע ג ךיא בָאה .קעווצ ןייק ָאד טָאה ןענלָאפ
 -- רע ןוא ? יורפ ענעגיוצרע ןייפ ַא ןעוועג טינ ךיא ןיב ? םהיא

 ךָאד ןוא ? רע זיא סָאװ ןוא ןעוועג רע זיא סָאװ ! ?לעמיה ןיא טָאג

 טכולפרעפ בָאה ןוא רהָאי ףניפ עזעיד טבעלעג םהיא טימ ךיא בָאה
 ,עיינ ַא רע טָאה טצעי ! טכַאנ ןוא גָאט --- ,ןעבעל ןיימ ןופ טונימ ערעי
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 "קילגנוא רעד טָאה ! וינעטָאג רעטונ ,רימ ףלעה ! טָאג ַא --
 .טלעמרומעג רעכיל

 ןוא טרָא ןרעטסניפ ןעזעיד ןיא טרעהרעד ךיז טָאה טירט סופ ַא

 .ןעניוא ענייז ןיא ןייש ַא ןעבעגעג טָאה ענרעטנאל ַא ןופ טכיל ַא

 ! קנורט ַא רימ טינ ,ןעליוו סעטָאג םוא ? ןעטרָאד זיא רעוו ---

 טלעטשעגּפָארַא טָאה יז ןעוועג זיא סָאד ןעד ,יסַאק יורפ יד

 ןופ רעסַאװ לעטרעווק ַא ןיא ןעסָאגעגננײרַא טָאה ןוא ענרעטנַאל יד

 -עגעג םהיא טָאה ןוא ּפָאק םעד ןעביוהעגרעטנוא םהיא טָאה ,שַאיפ ַא

 -עדנַא רעד ךָאנ לעטרעווק ןייא ןעקנורטעג טָאה רע .ןעקנירט וצ ןעב

 .טייקענרעשז רעטפַאהרעביפ טימ ,רער

 סָאװ סייוו ךיא ,טנָאזעג יז טָאה ,טסליוװ וד ?עיפיוו קנירט ---

 םורַא העג ךיא סָאװ לָאמ ןעטשרע םעד טינ זיא סָאד .ןייז טעוו סע

 .וד יו עכלעזַא וצ רעסַאװ גידנעגָארט טכַאנ ייב

 ךיז טָאה רע ןעוו טגָאזעג םָאט טָאה ,סיסימ ,ךייא קנַאד ַא --

 .ןעקנורטעגנָא

 ןיווַאלקש עכילקילגנוא ןייא ןיב ךיא ! סיסימ טינ ךימ ףור ---

 --- .טגנָאזעג רעטיב יז טָאה ! ןייז ןעק ןעמ יו רעגירדינ ךָאנ .,וד יו

 ןופ גידנעּפעלשוצ ריהט רעד וצ גידנעהעגוצ טגָאזעג יז טָאה ,טצעי

 ןעסַאנ ַא טניילעגפיורַא טָאה יז ןעכלעוו ףיוא ,קַאזיורטש ַא ןעטרָאד

 ןעלקיײקפיורַא ךיז טסנעק וד ביוא ,שנעמ רעמירָא ריבורּפ ,טנעווייל

 .טנעווייל ןעסַאנ םעד ףיוא

 טָאה טעשטעילאקוצ ןוא ןעדנואוו יד ןופ ןעוועג זיא רע יו ףייטש

 רע ןעוו רעבָא ,ןערהיפוצסיוא סָאד טייצ ַא ןעמונעג ןע'םָאט ייב סע

 ךיילנ ךיז רע טָאה ךוט םעד ףיוא ןעדנואוו יד טימ ןעגעלעג ןיוש זיא

 .טרעטכיילרעפ טלהיפעג

 טגיילעגרעטנוא טָאה יז ןעוו ,טגָאזעג יורפ יד טָאה ,טצעי ---

 ןיא סָאד ,ּפָאק ןייז רעטנוא סקאלפ ענעברָאדרעּפ יד ןופ ןעפיוה ַא

 .ריד רַאפ ןָאהט ןעק ךיא סָאװ סעלַא

 טצעזעגרעדינַא ךיז טָאה יורפ יד .טקנארעג יז טָאה םָאט

 ייז טָאה ןוא עינק ערהיא ןעמונעגנעמַאזוצ טָאה יז .דרע רעד ףיוא

 -כארטרעפ טקוקעג ןַאד טָאה יז ; סמערָא ערהיא טימ ןעמונעגמורַא

 ןעכילצרעמש ןוא ןרעטיב ַא ןעגָארטעג טָאה טכיזענ רהיא ןוא דייהרעט

 ,עטכידעג ערהיא ןוא טקורעגּפָארַא ךיז טָאה קיּפעשט רהיא .קורדסיוא
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 ןופ ןעגיובעג ןוא ןעדייל ןעכילרעּפרעק ןייז ןופ טייקפיט רעד ןיא
 ןעפורעגסורַא רעטרעוו עזעיד ןעבָאה גנולרנַאהעב רעכילשנעמנוא רעד
 -ענסיוא גנולצולּפ ךיז טָאה רע .טסורב ס'םָאט ןיא ריירפ סנעלעעז ַא
 גירנעניר טולב יד טימ ןוא ןעגיוא יד ןיא ןערהערט טימ ןוא טכיילג
 : ןעפורעגסיוא םָאט טָאה טכיזעג ןייז ןופ

 !רעטסַאמ ,טינ רהיא טָאה המשנ ןייס ! ןיינ ! ןיינ ! ןיינ --
 טנעק רהיא .ןעפיוק טינ יז טנעק רהיא ,טפיוקעג טינ יז טָאה רחיא
 ! המשנ ןיימ טינ רעבָא ,רעּפרעק ןיימ ןעסייר

 ןעלעוו רימ ,החיצר טימ טגָאזעג ירגעל טָאה ! טינ ןעק ךיא --
 ַא רנוה ןעזעיד טיג ,ָאבמיק ,ָאנמַאס ! ןעהעז ןעלעוו רימ ,ןעהעז

 ! ןעסעגרעפ טינ ךיג ױזַא לָאז רע עכלעוו ,עיצקעל

 ןע'סָאט ףיוא ןָאהטעג ףרָאװ ַא ךיז ןעבָאה סרעגעג ןעזיר ייווצ יד = |
 עמירִא יד .טּפעלשעגקעװַא םהיא ןעבָאה ןוא ןעיטסעב ערליוו יד יו

 -ענםיוא ןענייז עלַא .ןעיירשעג סנעקערש ןעסױטשעגסױרַא טָאה יורפ
 .טרהירעג טינ רעבָא ךיז ןעבָאה ,ןעגנורּפש

 ,לעטיּפַאק רעטסגיסיירד-ןוא-רעיפ

 .עטכישעג סעקטַאלומ רעד

 "נעצכערק ןעגעלעג זיא םָאט ןוא טכַאנ ייב טעּפש ןעוועג זיא סע
 עטלַא ןעשיווצ הברוח רענעפרָאוװרעּפ ַא ןיא רעטגיטולברעפ ַא ןוא גיד
 ערעדנא ןוא סקאלפ עטליופרעפ סעּפוק ןעשיווצ ,ןעזייא רעקיטש
 'נַאל ַא ןופ ןעבילקעגנעמַאזוצ ןעטרָאד ךיז ןעבָאה עכלעוו סעטנארט
 .טייצ רעג

 טפול ערעווש יד ןוא טקיטשרעפ ןוא גיּפמוד ןעוועג זיא טכַאנ יד

 עכלעוו (ןערַאמָאק) סָאטיקסָאמ ןענָאילימ טימ טליפעגנָא ןעוועג זיא
 ,ןערנואוו ענייז ןופ ןעצרעמש עכילקערש יד טרעפערגרעפ ךָאנ ןעבָאה
 עלא ןופ רעגרע ךָאנ זיא רעכלעוו --- טסרוד רעדנענערב ַא דנערהעוו
 .תומצע עטצעל יד ןעגיוצעג םחיא טָאה --- ןעסינרעטַאמ
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 םעהטָא רעייז ןעטלַאהעגנייא ןעבָאה עלַא ןוא ! טָאג א : ןעפורעג

 .קערש ראפ

 -עיוו רע טָאה ךילדנע .רעטשימוצ ַא ןהעטש ןעבילבעג זיא ירגעל

 : ןעכָארבעגסיױא רעד

 ר י מס טסגָאז וד .היח עצרַאװש ,עטכולפרעפ וד ! סָאװ ---

 !ןָאהט ריד סייה ךיא סָאוװו סָאד ןָאהט וצ טכער רַאפ טינ טסנעכער וד זַא

 סָאװ 4 זיא טכער סָאװ ןעקנעד וצ תומהב ענרדוקסַאּפ רהיא טָאה סָאװ

 רעטסַאמ ,ץירָאּפ ַא טזיב וד זא ,וטסקנעד רשפא ? ןעד רהיא טייז

 טינ זיא סָאװ ןוא טכער זיא סָאװ רעטסַאמ ןייד ןעגָאז וצ ? םָאט

 ? יורפ יד ןעסיימש וצ טכערנוא זיא סע זַא ,וטסגָאז ,ָאזלַא ! טכער

 עמירָא יד .טגָאזעג םָאט טָאה ,רעטסַאמ ,ךיא קנעד ױזַא ---|

 ךאפנייא ץנַאג ןייז טעו סָאד ; קנארק ןוא ךַאװש זיא סינעפעשעב

 "ורּפ טינ סע ?עוו ןוא ןָאהט טינ לָאמנייק ךיא לעװ סָאד ןוא ,םאזיורג

 ! ןעברַאטש רעסעב לעוו ךיא .ןָאהט וצ ןערינ

 רעבָא ,עמיטש רעכייוו רענעסאלעג ַא טימ טדערעג טָאה םָאט

 תועט ןייק רעטרעוו ענייז ןיא טָאה ןעמ סָאד ,טייהטמיטשעב ַא טימ

 -עָארג ענייז .רעגרע ראפ טרעטיצעג טָאה ירגעל .ןעבָאה טנעקעג טינ

 ךיז ןעבָאה רָאָאה ענייז וליפא ,רעייפ טצירּפשעג ןעבָאה ןעניוא עכיל

 היח עדנעקוצרעפ ַא יו ױזַא רעבָא ,החיצר ןופ ןעלזיירג וצ טניישעג

 ,םהיא טסיירוצ יז רעדייא ןברק רהיא טימ ךיז טלעיּפש עכלעוו ,הער

 יירעדרעמ ןייז ןעגנַאפוצנָא ךיילג טסולעג ןייז ןעטלַאהעגקירוצ רע טָאה

 : רעטרעוו עגיטפיג ןיא ןעכָארבעגסיױא טָאה ןוא

 ןערָאװעג טקישעגּפָארַא עגידניז זנוא ףיוֹא זיא ךילדנע ,לעװ ---
 רעגינעוו טינ ןוא ,ץירָאּפ ַא ,רעגילייה ַא ! דנוה רעמורפ רעזעיד

 רעגיטכעמ ַא ןייז זומ רע .דניז רעזנוא ןעגעוו ןעדייר וצ זנוא וצ יו

 ןעדיירנייא טסליו וד ! ץכינעגיוט וד ,רָאנ רעה ! שפנ רעגילייה

 רעד ןיא ןעזעלעג טינ לָאמנייק וטסָאה .םורפ טזיב וד זַא םלוע םעד

 טינ ךיא ןיב ?? רעטסַאמ רעייז ןעגלָאפ ןעפרַאד טכענק , : לעביב

 טרעדנוה ףלעווצ ע'ןמוזמ טלהָאצעב טינ ךיא בָאה ? רעטסַאמ ןייד

 וטזיב ? ךיוב ןסואימ ןייד ןיא זיא סָאװ סעלא ראפ ןוא ריד ראפ ראלָאד

 -עג ,ןע'םָאט וצ טגָאזעג רע טָאה ? עלעעז ןוא בייל טימ רעניימ טינ

 גָאז ,לעויטש ןרעווש ןייז טיס קירב ןעכילקערש ַא םהיא גידנעב

 ! רימ
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 ןעדנענארפ טייצ רעבלעזרעד ןיא ןוא ןענידנעצייר ַא טימ ןעגיוא יר
 .קילב

 ,ןעניוא עצרַאװש ערהיא טימ טקוקעגנָא ףרַאש םהיא טָאה יז
 ןיא טגָאזעג סעּפע טָאה יז ןוא טגעוועב טכייל ךיז ןעבָאה ןעּפיל ערהיא
 ס'ירגעל רעבָא ,טינ רענייק סייוו ,ןעוועג זיא סָאד סָאװ .שיזיוצנארפ
 ,טרערעג טָאה יז ןעוו ,קורדסיוא ןעשילפייט ַא ןעמוקעב טָאה הרוצ
 רעבָא ,ןענָאלש וצ יז דנַאה רעד טימ גנוגעוועב ַא טכַאמעג טָאה רע
 ןוא גנוטכַארעפ רעדנענערב טימ טכארטעב גנוגעוועב עזעיד טָאה יז
 .ןעגנַאגעגקעװַא זיא ןוא טהערדעגמוא ךיז טָאה

 ,טסהעז וד .טנָאזעג ירנעל טָאה ,םִאט ,רעהַא םוק ,טצעי ---

 עבָארג ןָאהט וצ טפיוקעג טינ ךיד בָאה ךיא זא ,טגָאזענ ריד בָאה ךיא
 -ייב טנייה ןוא ,רעביירט ַא רַאפ ןעכַאמ וצ ךיד קנעד ךיא .טײברַא
 םהענ ,ָאזלַא ,טצעי .טיײברַא עטשרע ןייד ןעכַאמ וטסלָאז טכַאנ
 יו ןעהעזענ אמתסמ ןיוש ךָאד טסָאה וד ; יז סיימש ןוא יורפ עזעיד

 .סָאד טוהט ןעמ
 .טנַאזענ םָאט טָאה ,גנוהייצרעפ ס'רעטפַאמ םעד טעב ךיא ---

 וצרעד ,ןָאהט ןעזָאל טינ סָאד ךימ טעוװ רעטסַאמ רעד זַא ,הףָאה ךיא

 . .ןָאהטעג טינ לָאמ ןייק סע בָאה ךיא .,טנייוועגנ טינ ךיא ןיב

 ןופרעד ךָאנ טסָאה וד סָאװ ןעכַאז ךס ַא ןענרעל ךיד לעוװ ךיא ---

 -ָארג ַא גידנעבייהפיוא טגנָאזעג ירגעל טָאה ,טסואוועג טינ ל?ָאמנייק

 טָאה ןוא םינּפ ן'רעביא ןע'םָאט טימרעד טגנאלרעד טָאה ןוא ןעמיר ןעב
 .ּפעלק עשירעדרעמ ןופ ןעגער ןעצנַאג ַא טימ טצעזעגטרָאפ סע

 וטסעוו ,ונ .גידנעהורּפָא ךיז טנָאזעג רע טָאה ! וטסָאה ָאד טָא --
 ? ןָאהט טינ סע טסנעק וד זַא ,ןעגָאז ץלַא ךָאנ

 טולב יד גידנעשיװּפָא טגָאזעג םָאט טָאה ,רעטסַאמ ,סעי ---

 ןעטײברַא וצ ָאד טיירעב ןיב ךיא ; םינּפ ןייז ןופ ןענורעג טָאה סָאװ
 לעסיב ַא ָאד ךָאנ זיא סע זיב ןעטײברַא גנַאל ױזַא ןוא טכַאנ ןוא גָאט

 *סַאמ ,ןוא ,גיהעפ טינ ךיא ןיב ןָאהט וצ סָאד רעבָא ,רימ ןיא םעהטָא
 ! 9 ָא מ ניי ס ,ןָאהט טינ לָא מ ניי ק סע לעװ ךיא ,רעט

 ירגעל ןוא .עמיטש עטאלג ןוא עכייוו ַא רהעז טַאהעג טָאה םָאט

 ןעזייב טימ ןוא ,סורט א ןייז זומ רע זַא ,ןעמונעגנָא ראפרעד טָאח
 עטצעל ס'םָאט םחיא ןעבָאה םוראד .ן'לעוּפ סעלַא םהיא ייב רע טעוו

 "סיוא גירנעליוו טינ טָאה יורפ יד .טשַאררעביא גידלאווענ רעטרעוו
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 "כעלעג ןעשילווייט ןעזעיד ןופ גנאלס רעד ןוא .טכַאלעג םיאורב ענעב
 עועיד טָאה ירגעל סָאװ רעטקַארַאכ םעד טגייצעג גיטכיר טָאה רעט
 .ןעבעגעגניירַא סרעגיט ייווצ

 טליפעגנָא ערייב ןעבָאװ יסַאק סיסימ ןוא םָאט ,רעטסַאמ ,לעװ

 .גָאװ רעד וצ ןעלהעפ טעוו ייז ייב זַא ביולג ךיא .ברָאק ס'יסול
 ַא טימ טגָאזעג ירגעל טָאה !ןע געוו ?עוו ךיא --

 .גנונָאטעב
 .*ייט רעייז ןערעה ןעזָאלעג רעטייוו ןעבָאה סרעביירט עדייב ןוא

 .רעטכעלעג ןעשלעפ

 רהיא ןָאהטעג טָאה יסַאק סיסימ ,טצעזעגוצ רע טָאה ,ָאזלַא --

 .טײברַא גָאט
 ! םיכאלמ ענייז עלַא טימ ןעמַאזוצ לעווייט רעד יו טקילפ יז --

 -עשעב עכילקילגנוא יד טּפעלשעג ךיז ןעבָאה דעימ ןוא סאזגנַאל

 טָאה ןעמ ואוו ץאלּפ םעד וצ ּפעק ערעייז ףיוא אשמ רעד טימ ןעסינעפ
 טכַאמעג טינ ןעבָאה ייז ביוא ןעחעז וצ םוא סקאלפ םעד ןעגיואוועג
 .טזומעג ןעבָאה ייז יו טײברַא רעגינעוו

 טכיוועג יד ןוא ןעמענ יד ?עפַאט א ףיוא ןעבעירשרעפ טָאה ירגעל

 .סקאלפ םעד ןופ

 טָאה רע .טוג ןעוועג זיא סע ןוא ןרָאװעג ןעגיואוועג זיא ברָאק ס'םָאט
 רעכילקילגנוא רעד ןופ ברָאק םעד ףיוא ןעגיוא עכילטסגנַא טימ טקוקעג
 .ןעפלָאהעג טָאה רע רעכלעוו ,,יורפ

 רהיא טימ ןעגנאגעגוצ יז זיא טײקכַאװש ןופ גידנעלקָאש ךיז
 ; טסרעמעב טָאה ירגעל יו טכיוועג ןעלופ םעד טַאהעג טָאה רע .ברָאק
 : טגָאזעג רע טָאה ,ךילרעגרע טשרמולכ גידנעכַאמ ךיז רעבָא

 ןָא ךיז לעטש ! רענינעוו רעטייוו ! היח עליופ וד ,סָאװ ---

 | ! רלַאב רהעז ןוא ןעגירק ןיוש טסעוו וד ,טייז ַא

 גנולפייווצרעפ ןיא ךיז טָאה ןוא ץכערק ַא ןעבעגעג טָאה יורפ יד

 .טערב ַא ףיוא ןעזָאלעגּפָארַא

 טצעי זיא יסַאק סעסימ ןעפורעג טָאה ןעמ עכלעוו ,ןָאזרעּפ יד
 רהיא ןעבעגענּפָא יז טָאה ענימ רעצלָאטש ַא טימ ןוא ,,ןעמוסעגוצ
 ןיא טסוסעג .ירגעל רהיא טָאה ,טננאלרעד םהיא טָאה יז ןעוו .ברָאפ
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 -מַאס טָאה ,ןעסאּפפיוא טינ טעוװ רעטסַאמ רעד ןעוו ,סרעגענ עלַא ןעצ
 .טגָאזעג ָאב

 ןעמ .טגָאזעג ירנעל טָאה ! לעוװייט רעצרַאווש רעד ! ָאהָא --
 ? םלרעק ,ױזַא טינ רהיא טקנעד ,ערהעל ַא ןעבענ ןעפראד םהיא טעוו

 ןעלַאיטסעב ַא טימ ןהייצ יד טעריצשענ ןעבָאה סרעגענ עדייב

 .טניימ רע סָאװ גידנעסיוו ,?עכיימש

 ! ערהעל יד ןעבעג ןיילַא םהיא ירגעל רעטסַאמ זָאל ! יִא ,יִא ---

 ! םעד ןיא ןעפערטרעביא טינ רעטסַאמ םעד ןעק ןייֵלַא ?עווייט רעד

 .טגָאזעג ָאבמיק טָאה
 ,ןייז טעוו ןענרעל וצ םהיא געוו רעטסעב רעד ,רעדניק ,לעוװ ---

 ייב טעװ סָאד ,טנָאזענ ירגעל טָאה ,רעסיימש ַא רַאפ ןעכַאמ וצ םהיא

 .זָאנ ןופ ןעגילפ עכייוו יד ןעמהענקעוַא םהיא

 ןופ סָאד טיײברַא ערעווש ַא ןייז טעו סע ,רעטסַאמ ,טָאג --
 .ןעמהענוצסיורַא םהיא

 טגָאזעג ירגעל טָאה ! םהיא ןופ סױרַא ןעזומ ךָאד טעוו סע ---
 .ליומ ןיא קַאבַאט-ייק ןייז גידנערהעקרעביא

 -סעה יד ןוא עטסעטכעלש יד  ,יסול יד ָאד ךָאנ זיא טצעי ---

 .טגָאזעג ָאבמַאס טָאה ,ץַאלּפ ןעזעיד ןיא יורפ עטסכיל

 טזיב וד סָאװ רַאפ ןעסיוו ןיוש ל?עוו ךיא ,םַאס ,ףיוא סַאּפ --

 .זייב ױזַא רהיא ףיוא
 רע גילדעוו ,ןעליו סרעטסַאמ םעד ןעגעג טהעג יז ,לעװ ---

 .טינ ךימ ?יוו יז .ןעבעגעג רימ יז טָאה
 רעדנַאנַא ּפָאק ןיא ןעסימשעגניירַא ןיוש רהיא טלָאװ ךיא ---

 יַאמ יז ןעק סָאד ןוא ,טײברַא לעיפוצ ָאד זיא טצעי רעבָא ,גנוניימ

 ןעלעוו עכַאװש יד רעבָא ,ךַאװש זיא יז .סעּפע ןָאהט וצ גיהעפנוא ןעכ
 .סרעייז ןערהיפוצסיוא יבא ןעגָאלש טיוט בלַאה ןעזָאל ךיז

 סָאט ןוא --- ןָאהט טינרָאג ?ליוװ ןוא ליופ רהעז זיא יסול ,לעװ ---
 .טײברַאעג רהיא ראפ טָאה

 ןעבָאה םָאט לָאז ןאד ,לעװ ! ַאה ,ןָאהטעג רע טָאה סָאד ---

 עטוג א ןייז םהיא רַאפ טעװ סָאד .ןעסיימש וצ יז ןעגינגרעפ םעד
 "יט ,רהיא יװ ױזַא ןעבעג טינ רהיא רע טעוװ ןאד ןוא עקיטקַארּפ

 .םיִלָאוו

 "רָאררעפ ייווצ עזעיד ןעבָאה ! ָאה !וַאה ,וָאה ! ַאה ,ָאה --
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 "נערייר ,טרעפטנעענ סםָאט טָאה ! סיסימ ,ןעטיה טָאג לָאז --
 ןערייר טלָאװ רע יו ױזַא ,עט'רבח דלעפ ןייז וצ וויטקניטסניא גיד

 .טפַאשלעזעג רעד ןופ יורפ א וצ

 -רעטיב טימ יורפ יד טָאה ,רעצעלּפ עזעיד ןיא טינ טמוס טָאג --

 .טיײברַא רהיא וצ ןעמונעג רעטייוו ךיז טָאה ןוא טגָאזעג טייק
 ַא ןופ ןערָאװעג טקרעמעב זיא יורפ רעד ןופ גנוגעוועב יד רעבָא

 ןיא שטייב רעד טימ ןוא טייז רערעדנַא רעד ןופ רעביירט ןעווַאלקש

 ,ןעמוקעגוצ רהיא וצ רע זיא ךיוה רעד
 רעד וצ טגנָאזעג רע טָאה ! סָאד זיא סָאװ ! סָאד זיא סָאװ --

 -רא ןייד והט 4 קיטש טסכַאמ ו ד ,ןָאט ןעכיירגעיז ַא טימ יורפ
 ! טסגעירק וד רעדָא ,גנוטכַא ביג .רימ רעטנוא טצעי טזיב וד ! טייב

 עצרַאװש יד ןופ ןעסָאשעגסױרַא גנולצולּפ טָאה רעייפ ץילב ַא
 רהיא ןוא גנעל עצנַאג רהיא ןיא ןעניוצעגסיוא ךיז יז טָאה ןאד .ןעגיוא
 .גנונערפיוא ןופ טרעטיצעג טָאה רעּפרעק רעצנַאג

 וד בױא ,ןָא ךימ רהיר ,ןעפורעגסיוא יז טָאה ! דנוה --

 ,טניה יד ןופ ןעסייר ןעזָאל וצ ךיד טכַאמ גונעג ְךָאנ בָאה ךיא .טסגַאװ
 ךיא .זייוורעקיטש ןעריינש ךיד ןוא דייחרעגידעבעל ןענערברעפ ךיר
 : .טרָאװ םעד ןעבעג רָאנ ףרַאר

 רעביירט רעד טָאה ? ָאד ןעד רהיא טייז ?עווייט ןעכלעוו וצ ---
 טָאה ןוא ,קע םעד רעטנורַא טנייב דנוה ַא יו ,ןעסאלעג ןיוש טנָאזעג

 .טירט רָאָאּפ ַא ןעטָארטעגקירוצ
 ! יסַאק סיסימ ,סעטכעלש ןייק טניימעג טינ בָאה ךיא ---
 טָאה ןוא ,טגנָאזעג יורפ יד טָאה ! ןעטייוו ןופ ךיז טלַאה ןַאד --

 טָאה םָאט סָאד סיילפ ַאזַא טימ טײברַא רעד וצ ןעמונעג רעדעיוו ךיז
 רעדייא ְךָאנ .ףושכ טימ יו ןעגנַאגעג רהיא ייב זיא סע .טניוטשעג
 ךרעוו ַא טימ טּפָאטשעגנָא ןעוועג ברָאק רהיא זיא ,קעװַא זיא גָאט רעד
 סע יוװ םעד ּךָאנ גנַאל .ךיוא ס'םָאט ןיא טגײלעגניירַא ךָאנ טָאה ןוא
 ןופ עהייר עגנַאל ַא ןעגױצעגקעװַא ךיז טָאה ,רעטסניפ ןערָאװעג זיא

 ןעמ ואוו ערייבעג יד וצ ּפעק יד ףיוא ברעק יד טימ ןעיורפ ןוא רענעמ
 ןעוועג ןעטרָאד זיא ירנעל .סקאלפ םעד טקַאּפעג ןוא ןעגיואוועג טָאה
 .סרעביירט ייווצ ענייז טימ ןעטלַאהרעטנוא טסנרע ךיז טָאה ןוא

 -לַאהעג טָאה רע ; תורצ לעיפ ןעכַאמנָא טעװ םָאט רעזעיד --

 -יירפיוא ְּךָאנ טעוו רע .ברָאק ס'יסול ןיא סקאלפ ןעגייל ןייא ןיא ןעֶט
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 יד רעבָא ,טײברַא ןייז וצ ןעמונעג רייחרעליטש ךיז טָאה סָאט
 .ט'שלח'עג טָאה ,טַאהעג טינ חוכ ןייק רעהירפ ןיוש טָאה עכלעוו יורפ

 היח עצרַאוװש יד טָאה ,ןעכַאמ גידעבעל רלַאב יז לעװ ךיא --

 ַא ןעבעג רהיא לעװ ךיא .ענעיה ַא יו ןהייצ יד גידנעריצש טנָאזעג
 ןייז ןופ עקליּפש ַא גידנעמהענסיורא ןוא ,רעפמַאק יװ ךַאז ערעפעב
 יורפ יד .ּפָאק ןיא ןָאהטעג ךָאטש ַא טימרעד רהיא רע טָאה לעברַא
 ,ףיוא חעטש .ןעביוחעגפיוא בלַאה ךיז טָאה ןוא טעצכערקעג טָאה
 ךֶאנ ןעכַאמ ריד לעװ ךיא רעדָא ! וטסרעה ,טייברא ןוא ,היח וד
 .ץנוק ַא

 ןעטפערק עכילריטַאנרעביא ןעמוקעב יורפ יד טָאה טנייש סע יו
 ,הטומ ןעטלעפייווצרעפ ַא טימ טיײברַא רעד וצ ןעמונעג ךיז טָאה ןוא

 "רַאווש רעד טָאה ,ױזַא רדסכ ןעטיײברַא טסלָאז וד זַא ,העז --
 "ייב טנייה טיוט םעד ןעשניוו ךיז טסעו וד רעדָא ,טגָאזעג רעצ
 .טכַאנ

 -נעגָאז טרעהעג יז םָאט טָאה ,טצעי ןעוועג סע טלָאװ יאוולה ---

 ! גנַאל יו ,טָאג ,ָא ,גידנעגָאז טרעהעג רעדעיוװ יז רע טָאה ָאד .גיד
 ? טינ זנוא וטספלעה סָאװ רַאפ ,טָאג ,ָא

 םָאט טָאה ןעדייל עטסכילקערש יד ןעבָאה וצ עקיזיר רעד טימ

 .קַאז ס'יורפ רעד ןיא סקַאלפ ןעצנַאג ןייז טגיײלעגניירַא
 ךייא ןענעק ייז סָאװ טינ טסייוו רהיא ! טינ סָאד טוהט ,הֶא --

 .טעצטּפעשעג יורפ יד טָאה ! ןָאהט

 -טנעעג םָאט טָאה ! רהיא יו רעטכייל ןעגָארטרעפ ןעק ךיא ---
 עטכישעג עצנַאג יד .ץאלּפ ןייז ףיוא קירוצ ןעוועג זיא רע ןוא .טרעפ
 .טנעמָאמ א יו ןעמונעג טינ רהעמ טָאה

 ןעבעירשעב ןיוש ןעבָאה רימ עכלעוו ,עדמערפ יד זיא גנולצולּפ
 - ןופ רעטרעוו עטצעל יד טרעהעג טייברַא רהיא ןיא טָאה עכלעוו ןוא
 -תיא טימ טקוקעגנָא ןע'םָאט טָאה ןוא רעטנעהענ ןעמוקעגוצ ,ןע'םָאט
 -ונעגפורַא ברָאק רהיא ןופ יז טָאה ןאד ,ןעגיוא עצרַאװש עסיורג ער
 .םענייז ןיא טגיילעגניירַא סע טָאה ןוא סקאלפ ןעפיוה ַא ןעמ

 טלָאװ טסנָאז ,טנָאזעג יז טָאה ,ץאלּפ ןעזעיד טינ טנעק רהיא --
 טלָאװ ,טַאנָאמ א ןעוועג ָאד טלָאװ רהיא ןעוו ,ןָאהטעג טינ סָאד רהיא

 רעווש גונענ ןעניפעג סע טעוװ רהיא רעבָא ,ןרעדעי ןעפלָאהעג רהיא
 ,טיוה ענעגייא רעייא ןעטיחרעפ וצ רָאנ וליפא
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 רימ סָאװ טכַאנ ייב ןעמוקעב טעוװ יז ביוא ןעהעז ןעלעוו רימ ---
 ! ןענעירס

 ,טסיימש ןעמ ואוו ןעטנוא ןעטרָאד ןעהעז ןעלעוו יז טלָאװ ךיא --

 .טּפַאכעגרעטנוא רערעדנַאנַא טָאה ! ןעלעוו סע ךיא טלָאװ ,,יִא

 -נעמילּפמָאק עלַא עזעיד ןעגעוו טרעמיקעג טינ ךיז טָאה יורפ יד
 גנוקנערק רעטקירדרעטנוא רעבלעזרעד טימ ןעגנַאגעג זיא יז .ןעט
 -יווצ טבעלעג לָאמ עלַא טָאה םָאט .טרעהעג טינרָאנ טלָאװ יז יו ױזַא

 יז זַא ,ןעהעזעג רע טָאה גנולעטש רהיא ךָאנ ןוא ,ןעשנעמ ענייפ ןעש

 ַאזַא וצ ןעמוקעג זיא יז ױזַא יו רעבָא ,טגנַאלעב ןעטרָאד ךיוא טָאה
 ףיוא טָאה יורפ יד .ןהעטשרעפ טנעקעג טינ רע טָאה עגַאל רעגיררינ
 ןעצנַאג םעד שטָאכ ,טרערעג טינ םהיא וצ טָאה ןוא טקוקעג טינ םהיא
 : .טייז ןייז ןעבענ ןעגנַאגעג יז זיא דלעפ ן'זיב געוו

 טייצ ןופ ןענעווטסעד ןופ טָאה ןוא טײברַאעג גיסיילפ טָאה םָאט
 טײברַאעג טָאה עכלעוו ,יורפ רעד ףיוא גיוא ןייא ןעפרָאװעג טייצ וצ
 "עג ַא רַאפ זַא ,ןעהעזעג ךיילנ טָאה רע .םהיא ןופ טייוו רהעז טינ

 יו רעטכייל ןעוועג טײברַא יד זיא ןעשנעמ ןענערהאפרע ןוא ןעטקיש
 .טוג טײברַא ערהיא טכַאמעג טָאה יז .,ןרעדנַאנַא רַאפ

 טימ עקטַאלומ רעד ןעבענ טיײברַאעג םָאט טָאה גָאט ןעצנַאג םעד
 -ילעג טָאה יז זַא ןעהעזעג טָאה רע .,ןעמַאזוצ ןעמוקענ זיא רע רעכלעוו

 -עגמוא טעמכ יז זיא קילבנעגיוא עלַא ןעד ,ךַאוװש ןעוועג זיא ןוא ןעט

 -רעליטש ןעמונעג טָאה ןוא טרעהענעג רהיא וצ ךיז טָאה םָאט .ןעלַאפ

 רהיא ןיא טגײלעגניירַא טָאה ןוא סקַאלפ ענעסירענּפָא ענייז ןופ דייה

 .קַאז
 ןיא יורפ יד טָאה ! טינ סע טוהט ,טינ סע טוהט ,הֶא --

 -טעניימ ןופ ןעדייל טעוװ רהיא ןעד ,טגָאזעג םהיא וצ גנושַאררעביא
 .ןעגעוו

 טנייש סע יו .ןעמוקענוצ ָאנמַאס זיא קילבנעגיוא ןעזעיד ןיא
 -יוהפיוא ןוא .יורפ רעזעיד ןעגעג סעכ ןרעדנוזעב ַא טַאהעג רע טָאה
 : חצור א ןופ עמיטש ַא טימ טגָאזעג רע טָאה שטייב יד גידנעב

 עזעיד טיפס 4? ַאה ,ןעצנוק טסכַאמ ,יסול ,סָאד זיא סָאװ ---
 לעוויטש ןערעווש ןייז טימ סיוטש ַא טגנַאלרעד רהיא רע טָאה רעטרעוו

 .םינּפ ן'רעביא שטייב רעד טימ ןע'םָאט טגנאלרעד טָאה ןוא
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 .רעריילק ענייפ ןוא ענייר ןיא ןָאהטעגנָא ןוא סיפ ןוא דנעה ענטַאק
 ןוא גיסיירד ןוא ףניפ ןעשיווצ ןייז טפראדענ יז טָאה טכיזעג רהיא ךָאנ
 טָאה ןעמ ןעוו סָאד ,טַאהעג יז טָאה טכיזעג ַא ןוא .רהָאי גיצרעפ
 ,טכיזעג ַא .ןעסעגרעפ טינ ןיוש יז ןעמ טָאה ,ןעהעזענ לָאמ ןייא יז

 ןעכילצרעמש ,ןעדליוו ַא ןופ לעּפמעטש םעד ןעגָארטעג טָאה סעכלעוו

 ערהיא ןוא ךיוה ןעוועג זיא ןרעטש רהיא .ןעבעל ןעשיטנַאמָאר ןוא
 -ָאפעג ןייפ ,רעכיילג רהיא .ןהעש לָאפטכארּפ ןעוועג ןענייז ןעמערב
 ןוא ּפָאק רענייפ רהיא ; ?ליומ רעטצינשעג ןהעש רהיא ,זָאנ רעטמער
 .ןהעש ליב ןייז טזומעג לָאמַא טָאה יז זא ,טגייצעג ןעבָאה זלַאה

 -עג ןופ ,ןעצרעמש ןופ טשטיינקעג ףעיט ןעוועג זיא םינּפ רהיא רעבָא
 ברַאפ-טיוה רהיא .ןעדייל ענעגָארטעגרעביא ןוא ץלָאטש םענעכָארב
 עגיצ-סטכיזעג יד ,ןיד ןעקַאב ערהיא ; ךילקנערק ןוא לענג ןעוועג זיא
 .טרעצעגּפָא ןעוועג זיא רעּפרעק רעצנַאג רהיא ןוא ףרַאש ןעוועג ןענייז
 ,ץראווש ןוא סיורג --- ; ןעגיוא ערהיא ןעוועג ןענייז ךַאזטּפױה יד רעבָא
 זיא ץָארט ןוא ץלָאטש רעפרַאש ַא .טלעפייווצרעפ גיריורט ןוא דליוו

 ןופ לעקניוו רעדעי ןיא ,םינּפ רהיא ןופ שטיינק ןערעדעי ןיא ןענעלעג
 ; רעּפרעק רהיא ןופ גנוגעוועב רעדעי ןיא ןוא ןעּפיל עקּפוה ערהיא

 רעטלעצרָאװעגנייא ףעיט ַא ןענעלעג ןזיא ןעניוא ערהיא ןיא רעבָא
 טקנוּפ ,גנונפָאה ןהֶא ןעצרעמש ןופ קורדסיוא ןייא --- ,ןעדייל ןופ לַאװק
 .גנוטלַאה רעצלָאטש רעצנַאג רהיא ןופ ץַאזנעגעג רעד

 טינ םָאט טָאה ,זיא יז רעוו רעדָא ןעמוקעג זיא יז ןענַאװ ןופ

 זיא יז סָאװ ,זיא טסואוועג ?ייוורעד טָאה רע סָאװ סעלַא .,טסואוועג

 -ָאק רעצרַאוװש רעצנַאנ רעד וצ רעבָא .טייז ןייז ייב ץלָאטש ןעגנַאנעג

 ןוא יירעקוק א ןערָאװעג זיא סע ןעד ,טנאקעב ןעוועג יז זיא עדנַאמ

 -ניישנעגיוא ךָאד עטקיטשרעפ ַא ןוא ּפעק יד טימ ןעהערד רעקרַאטש ַא

 *נוהרעפ בלַאה ,ענעסירעגּפָא ,עכילקילגנוא יד ןעשיווצ דיירפ עכיל

 .טלעגנירעגמורא ןעוועג זיא יז עכלעוו ןופ ,ןעסינעפעשעב עטרעג

 רענייא טָאה ! טוג רהעז --- ,וצרעד ןעמוקעג סע זיא ךילדנע -- |
 : .טגָאזעג

 טעװ רהיא ,רערעדנַאנַא טגָאזעג טָאה ! עה ! עה ! עה --

 ! סעסימ ,זיא סע טוג יװ ןעסיוו

 ! ןעטייברַא טעוװ יז יו ןעהעז ןעלעוו רימ ---
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 ַא שהיא גידנעפרַאוװאוצ טגָאזעג ָאבמיס טָאה ! וטסָאה ָאד --
 ? .ןעכָאװ ייווצ ףיוא וטסָאה סָאד .ץייוו ?עקעז

 ץַאלּפ ַא ןעבָאה וצ טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב טרַאוװעג טָאה םָאט
 ןעיורפ עטרעטַאמרעפ רֶאֶאַּפ ַא ןעפלָאהעגוצ טָאה רע .?הימס רעד ןעבענ
 ףיוא רעייפ םעד טכַאמעג טכערוצ רע טָאה ןאד .ץייוו רעייז ןעלהָאמ וצ
 .ערעשטעוו טכַאמעג ךיז רע טָאה םעד ךָאנ ,ךעלכיק יד ןעקַאב וצ

 ,לעטיּפַאק רעטסגיסיירד-ןוא-יירד

 .יסַאק

 עלַא טימ ןערעוו וצ טנַאקעב ןעמונעג גנַאל טינ ןע'םָאט טָאה סע
 רעטייברַא רענערהַאפרע ןייא סלַא .ץַאלּפ םעד ןופ ןעטייהלעצנייא
 טרַא רעכלעוו ףיוא ,טסואוועג רע טָאה דנַאטשרעפ ןעדנוזעג ַא טימ
 -טוג ַא סיוא רוטַאנ ןופ .עגַאל עגיריורט ןייז ןרעטכיילרעפ ךיז ןעֶק רע
 ךיז וצ דלַאב רע טָאה רעטקַארַאכ ןעגיהור רהעז ַא ןופ ןוא רעגיצרעה
 ןעגעלפ ייז .םירבח עדנעדיילטימ ענייז עלא ןופ עבעיל יד ןעגיוצעגוצ
 .תוצע ענייז ןענלָאפ ןוא רעטרעוו עדנעטסיירט ענייז ןערעהוצ ןרעג
 ,תולעמ עטוג ענייז ןעקרעמעב וצ טלהעפרעפ טינ ירגעל טָאה ךיוא
 עבטב טָאה רעטכעלש רעד ןעד ,טַאהעג טנייפ םהיא טָאה רע רעבָא
 .ןעטוג םעד טנייפ

 -ַאמ וצ טנעכערעג םהיא רע טָאה טפיוקעג םהיא טָאה ירגעל ןעוו
 -ָאלרעפ ןענעק םהיא ףיוא ךיז לָאז רע זַא ,רעהעזפיוא ןימ ַא רַאפ ןעכ
 ןיא ךַאז ןייא רעבָא .טייצ עצרוק ַא ףיוא קעװַא טרהָאפ רע ןעוו ןעז
 -עג טָאה רע .רעטקַארַאכ רעגיצרַאהכייוו ס'םָאט -- ,געוו ןיא ןעוועג
 טי ָאזלַא ךיז טָאה רע .רעטקַארַאכ ןעטרַאה ַא ןעבָאה טפרַאד
 .טרַאה ןעכַאמ וצ םהיא

 ,ָאר ןעוועג זיא םָאט יו ןעכָאװ ףניפ ַא ְךָאנ ,הירפ רעד ןיא ןייא
 םָאט טָאה ,רלעפ ןיא ןהעג וצ גיטרַאפ ןעוועג ןענייז סרעגענ יד ןעוו
 .סרעגענ יד ןעשיווצ ןָאזרעּפ עיינ ַא טקרעמעב גנושאררעביא טימ

 ,"ילער רחעז טימ ,טיובעג ןייפ ןוא ךיוה ,יורפ ַא ןעוועג זיא סע
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 ויב ןעניגעב ןופ .ערעשטעוו עצנַאג רעייז ןעוועג זיא סָאד .ןופרעד
 ןוא ץיה רעדנענערב רעד רעטנוא דלעפ ןיא ייז ןעטייברַא טכַאנ
 .רעהעזפיוא םעד ןופ שטייב רעד רעטנואו

 טיט םינּפ ןעכילשנעמ לעקיטש ַא ןעכוז וצ טפורּפעג טָאה םָאט
 -מוא ןעוועג זיא סע רעבָא ,ןעטלַאהרעטנוא ןענעק ךיז לָאז רע ןעמעוו

 -ילשנעמנוא ךרוד ןענייז עכלעוו ,ןעשנעמ ןעוועג ןענייז סָאד .טסיז

 תויח ןופ דנַאטשוצ ַא וצ ןערָאװעג טכארבעג גנולדנַאהעב רעכ
 יד .ץייוו םעד ןעלהָאמ רעד טרעיודעג טָאה טכַאנ ענלַאה זיב

 -עוו ענעלהָאמעג טינ ערעייז טימ ןעטלַאהעג ךָאנ ךיז ןעבָאה ערעכַאװש

 ערעקרַאטש יד ?הימ רעד וצ ןעמוקעגוצ ןענייז רעהירפ ?ייוו ,סערעשט

 ,ערעכַאוװש יד טּפוטשעגּפָא ןעבָאה ןוא

 -טַאלומ רעד וצ גידנעמוקוצ טגָאזעג ָאבמַאס טָאה ,וד ,יעה --
 -ָאנ ןייד זיא יו .ץייוו ?עקעז ַא רהיא וצ גידנָאהט ףרָאװ ַא ןוא עק
 ? ןעמ

 .טרעפטנעעג יורפ יד טָאה ,יסול ---:

 יר לחָאמ וצ חעג .יורפ ןיימ וטזיב רעטציא ,יסול ,לעוװ ---
 ? וטסרעה ,ערעשטעוו ןיימ רימ ךַאמ ןוא ץייוו

 יורפ יד טָאה ! ןייז טינ סע לעוװ ןוא יורפ ןייד טינ ןיב ךיא ---
 תעג ,טרעפטנעעג טייהנעסָאלשטנע רעטלעפייווצרעפ רעכילצולּפ טימ
 ! קעװַא

 -נעבייחפיוא טגָאזעג ָאבמַאס טָאה ,ןעגָאלש ךיד ךיא לעװ ןַאד --
 : .סופ םעד גיד

 טעוװ רעכיג סָאװ ,טסליוו וד ןעוו ,ןענע'נרה ךימ טסנעק וד --

 .טגָאזעג יז טָאה ! טוט ןעוועג ךיא טלָאװ יאוולה ! רעסעב ןייז

 לעוו ךיא .סרעגענ יד רעביא טסרהיפ וד ,ָאבמַאס ,רָאנ גָאז --
 זיא רעכלעוו ,טגָאזעג ָאבמיק טָאה ,רעטסַאמ םעד ןעלהעצרעד ןהעג
 -ייז עכלעוו ,ןעיורפ יד ןעבירטעגקעװַא טָאה ןוא להימ רעד ייב ןעוועג
 .ץייוו רעייז ןעלהָאמ ןעמוקעג ןענ

 וצ טינ טזָאל וד זַא ,רעטסַאמ םעד ןעלהעצרעד לעװ ךיא ןוא --
 -טנעעג ָאבמַאס טָאה ,רענענ רעשיטניה וד ,?הימ רעד וצ ןעיורפ
 .ךַאז ןייד טינ זיא סע ,טינ ךיז שימ רעסעב .טרעפ

 { .עוייר גָאט ןעצנַאנ א ןּופ גירעגנוח ךילסערש ןעוועג זיא םָאט
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 ַא טָאה ,ריהט יד טנעפעעג טָאה ירגעל ןעוו ןוא רעטסנעפ ןיא ןעה
 ,םָאט .,ןָאט ןעדנעלהעפעב ַא ןיא לענש טגָאזעג סעּפע עמיטש-נעיורפ
 ןיא ןיירַא זיא לעדיימ יד יו ןעהעזעגוצ סינרעטיצ טימ טָאה רעכלעוו
 ןעטלַאה טסנעק, : טרעפטנעעג טָאה ירגעל יו טרעהעג טָאה ,זיוה
 רעדָא טסליוו וד ביוא ,טלהעפעג רימ סָאװ ןָאהט לע ךיא ! גנוצ יד

 ! טינ

 ןעגנַאגעגכָאנ דלַאב זיא רע לייוו טרעהעג טינ רהעמ טָאה םָאט
 לעסעג עניילק ןימ ַא ןעוועג זיא ץַאלּפ רעד .ץַאלּפ םעד וצ ן'ָאבמַאס
 ןעבָאה ייז .זיוה רעד ןופ טייוו ןוא עיצַאטנַאלּפ ןעטימ ןיא תוברוח ןופ
 -נייא זיא ןע'םָאט ייב .ןעהעזסיוא ןרעטסניפ ןוא ןעכילקערש ַא טַאהעג
 ,טסיירטעג ךיז טָאה רע .ןעהעזעג סע טָאה רע ןעוו ץרַאה יד ןעלַאפעג
 ךֶאד ,םערָא ךיוא ןעוו ,עקזייה ַא ןעבָאה סנעטסגינייוו טעוו רע סָאד
 רעד ךָאנ ןעהורסיוא ןענעק ךיז טעו ןעמ ואוו ,ךילשנעמ סנעטסגינעוו
 זא ,ןעהעזעג טָאה ןוא עכילטע ןיא טקוקעגניירַא טָאה רע .טײברַא

 -רָאד זיא סע ןוא רעטערב ןופ ןעגָאלשעגפיונוצ ןעוועג זיא לעביטש יר
 יורטש עטליופרעפ לעסיב ַא .לעבעמ ןופ ןמיס ןייק ןעוועג טינ ןעט

 -ענסיוא טרַאה ןעוועג זיא עכלעוו ,דרע רעהיור רעד ףיוא ןעגעלעג זיא

 .סעֶלַא ןעוועג זיא סָאד ןוא ,סיפ עלעיפ יד ןופ ןעטָארט

 -רעטנוא ןייא טימ םָאט טָאה ? עניימ זיא עזעיד ןופ עכלעוו ---
 .ן'ָאבמַאס ייב טגערפעג ןָאט ןעגינעהט

 טָאה ,קנעד ךיא ,רעהַא ןהעגניירַא טסנעק ,טינ סייוו ךיא --
 .םענייא רַאפ ךָאנ ץַאלּפ ָאד זיא סע זַא ןעכער ךיא .טגָאזענ ָאבמַאס

 ךיא סָאװ .?לעזייה רעדעי רַאּפ סרעגענ ?עסיב עשביה ַא ָאד זיא סע
 .טינ ךיא סייוו ,עיינ טימ ןָאהט לעװ

 יד ןוֿפ רענהָאװנייא יד ןעוו דנעבא ןיא טעּפש ןערָאװעג זיא סע
 ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,דלעפ ןופ ןעמוק וצ ןעגנאפעגנָא ןעבָאה תוברוח
 זַא ,טע'הרצ'רעפ גונעג ןעוועג ןענייז ייז .ענעסירענּפָא ןוא עגיצומש
 גירעבעל ןערָאװעג זיא סע .ענעמוקעגוצ יד ףיוא ןעקוק ךָאנ ןעלָאז ייז

 .טרעהעג ךיז ןעבָאה ןעמיטש עגירעזייה .לעפרעד םעניילק םעד ןיא
 זיא עכלעוו ,ערעשטעוו ןייז ןעכַאמ וצ טלייאעג ךיז טָאה רערעדעי
 טשרע ןעבָאה ייז ןעכלעוו ,ץייוו ןעשיקרעט לעסיב ַא ןופ ןענַאטשעב
 ףעלכיק ןעקַאב ןַאד ןוא ?הימדנַאה ַא ףיוא ןעלהָאמ ןהעג טפראדעג
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 ! ןָאהטעג יװ ןוא ,ןָאהטעג ךיא בָאה סיוועג --
 ףיוא סרעטייברַא טּפיוה יד ןעוועג ןענייז סרענענ ייווצ עזעיד

 ױזַא ןוא דליוו ױזַא ןייז וצ טנרעלעג ייז טָאה ירגעל .עיצַאטנַאלּפ רעד

 רעד זַא ,ןעקרעמעב וצ ךיוא זיא סע .דניה עזייב ענייז יו שירעדרעמ
 רעד יוו רעשינַאריט לעיפ ,רעשירעדרעמ ?עיפ זיא רעהעזפיוא-רעגעג

 רהעמ זיא דנַאטשרעּפ סרעגענ םעד זַא ןעגָאז וצ זיא טימרעד .,רעסייוו
 טימ סע זיא ױזַא ,ןעסייוו םעד ייב יו טשימוצ רהָעמ ,טּפַאלקעגוצ

 ןַאריט ַא לָאמ עלַא ןיא ווַאלקש רעד ,רעקלעפ עטקירדרעטנוא עֶלַא
 .טכַאמ יד טנעירק רע ןעוו

 -ייב .ןעלדנַאה וצ סרעגענ ייווצ יד טימ יו טסואוועג טָאה ירנעל

 .ןעטייווצ ן'פיוא ן'רסמ טגעלפ רענייא ןוא טַאהעג דנייפ ךיז ןעבָאה עד
 .סרעגנענ יד ןעשיווצ ךיז טוהט סע סָאװ טסואוועג ירגעל טָאה ןופרעד
 .רעטסַאמ םוצ ןעקעלוצרעטנוא ךיז טכוזענ ןעבָאה עדייב

 -עב ַא טעטרַאוװרע ןעבָאה ןוא עדייב ןענַאטשעג ייז ןענייז טצעי
 -עג ןעשנעמ ןיא תוער תויח ןעהעזעג טינ טָאה רענייא ןעוו .להעפ

 -ּפִא עסיורג ייווצ יד ףיוא ןָאהט קוק ַא רָאנ טפראדעג רע טָאה טלַאטש
 גידנעקוקנָא ךיז ,ןעגיוא עדליוו עסיורג יד טיס ,סרעגענ ענעסירענ
 .סרעגיט יד יוװ ןרעדנַא םעד רענייא

 עזעיד םהענ .טגָאזעג ירנעל טָאה ,ָאבמַאס ,וד רָאנ רעה --
 סָאװ יורפ ַא זיא ָאד ןוא .ץַאלּפ רעייז וצ ּפֶא ייז רהיפ ןוא סרעגענ
 -ּפִא טָאה רע ןעוו ,טצעזענוצ רע טָאה ,טכארבעג ריד רַאפ בָאה ךיא
 .טּפוטשעגוצ םהיא וצ יז טָאה ןוא ן'ענילעמע ןופ עקטַאלומ יד טלייהטענ

 .ענייא ןעגניירב וצ ןעכָארּפשרעּפ ריד בָאה ךיא
 ןעבעגעג ךיז טָאה ןוא גנורּפש ןעגנולצולּפ ַא ןעבעגענ טָאה יורפ יד

 : .קירוצ היצ ַא
 "רָאדרינ ןיא ןַאמ ןיימ ןעזָאלענ בָאה ךיא ! רעטסַאמ ,הֶא --

 : .סנעיל
 ךיא ? ןרעדנַאנַא ןעבָאה טינ ָאד וטסליוו ; =-- וד ,סָאװ זיא ,ונ ---

 טגָאזעג ירנעל טָאה ! טסייה ןעמ ואוו העג --- ,ןרעה טינ רָאנ ליוו
 .שטייב יד ןעביוהענפיוא טָאה ןוא

 טימ םוק וד ,ןענילעמע וצ טגָאזעג רע טָאה ,סעסימ ,םוק --
 | .רעהַא ןיירַא רימ

 "עז ןעזָאלעג עלייוו ַא ראפ ךיז טָאה טכיזעג ערליוו ,עלעקנוט ַא
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 טימ רעצעלּפ ענעדעישרעפ ןיא טייזרעפ ןוא טעמאס יװ זָארג רעט

 ענידעכעטש ענעקורט טימ ןעטָאשרעפ ןעוועג רע זיא טצעי ,סעטסוק

 ףיוא רעצעלק ענעבָארגעגנייא ןעהעזעג ןעמ טָאה לארעביא ןוא זָארנ

 -ָאה ןעמולב ןעוועג לָאמַא ןענייז סע ואוו ןעטרָאד .דרעפ ןעדניבוצנָא

 ץכעלָאש ,םילכ ענעכעלב ענעכָארבוצ טרעגלַאװעגמורַא טצעי ךיז ןעב
 -עג לָאמ ַא זיא סע ואוו .,ןעכַאז ענייפ עכלעזַא ךָאנ ןוא סעקרעגוא ןופ

 ןעפרָאוװרעפ ןוא ךָאמ טימ ןעסקַאוװרעפ ןעוועג טצעי זיא ןעטרָאג ַא ןעוו

 רַאפ ןעטרָאג רעטניוו ַא ןעוועג לָאמַא זיא סע ואוו .רענייטש טימ

 ןוא ןעכָארבעגסיױא ןעוועג רעטסנעפ עצנַאג יד טצעי ןענייז ,ןעמולב

 ןופ ןהעז טנעקעג ןעמ טָאה ּפעטךעמולב עטנעקירטרעפ עטלַא יד

 .ןעסיורד

 יד ,רעמיוב ןופ עעלַא ענהעש ַא ןערהָאפעגכרוד זיא ןעגָאװ רעד

 יד ןוא ץנַאלג ןעגילָאמַא םעד ןופ ןעבילבעג זיא סָאװ ךָאז עניצנייא

 -עוו רעד וצ ןערהָאפעגוצ זיא ןוא ,ןעבראדרעפ טנעקעג טינ טָאה טייצ

 עגינייא .קָאטש ייווצ ןופ ,זיוה רענהעש רענעזעוועג א ןופ אדנַאר

 ןעבָאה עלעיפ ןיא ןוא רעטערב טימ ןעגָאלשרעפ ןעוועג ןענייז רעטסנעפ

 .טכוצנוא ןעסיורג ףיוא טגייצעג טָאה סעלַא .ןעביוש יד טלהעפעג

 סנעטסַאק ןוא רעסעפ עטליופרעפ עטלַא ,יורטש ,רעטערב רעקיטש

 .לַארעביא ןעגעלעג ןענייז

 . "עג ףרָאװ ַא ךיז ןעבָאה ,תויח עדליוו יו דניה רעיפ רעדָא יירד

 -קעוװַא עהימ עסיורג טימ ןענייז ןוא ערעדנַא יד ןוא ןע'םָאט ףיוא ןָאהט

 .זיוה ןופ רענעיד ענעסירענּפָא יד ןופ ןערָאװעג טּפעלשעג

 טגָאזעג ירגעל טָאה ,ןענעירק טנעק רהיא סָאװ טהעז רהיא ---

 ,טייחנעדעירפוצ טיס דניה יד גידנעטעלג ,ערעדנַא יד ןוא ןע'םָאט וצ

 -ענ ַא ? ןעפיולטנע וצ ןעטסולגרעפ ךייא ןופ םענייא ךיז טעוו רעמָאט

 טָאה ,ָאזלַא .ערעשטעוו ַא ףיוא גונעג ייז ןופ םענייא רַאפ זיא רעגנ

 ןייא וצ טגָאזעג רע טָאה ? ָאבמַאס ,ךיז טרעה סָאװ ! ןעניז ןיא סע

 עטייוצ ןייז ןעוועג טשרמולכ זיא רעכלעוו ,רעגענ םענעסירענּפָא

 ? ןעגנאגעגוצ סעלַא זיא יו ,דנַאה

 .רעטסַאמ ,טוג רהעז ---

 טָאה רעכלעוו ,ןרעדנַאנַא וצ טגָאזעג ירגעל טָאה ,ָאבמיק ---

 קוק א םהיא ףיוא לָאז רעטסַאמ ןייז זַא ןעצנוק ענעדעישרעפ טכַאמעג
 ? ןעסייהעג ריד בָאה ךיא יוװ ןָאהטעג וטסָאה ; ןָאהט
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 -עג ןעמ טָאה ,רעטנעהעג טרעהענוצ רעבָא ךיז טָאה ןעמ ןעוו .ןעצ

 טּפעלקעג טינ ןעבָאה ןוא ןעכָארבוצ ןעוועג ןענייז רעטרעוו יד זַא ןעהעז

 -עג רעמָאי ַא רהעמ ןעוועג זיא עמיטש יד זא ןוא ןרעדנַא םוצ רענייא

 ןוא ןעגניז םעד טימ ןעדעירפוצ ןעוועג זיא ירגעל .גנַאזעג ַא יװ יירש

 .ןענילעמע וצ טהערדעגמוא ךיז טָאה

 גידנעגײלפיורַא טגָאזעג רע טָאה ,עניילק עבעיל ןיימ ,לעװ ---

 -רעד ןיא טעמכ ןיוש ןענייז ריס ; רעטלוש רהיא ףיוא דנַאה ןייז

 ! םייה

 טָאה טלעדיזעג יז טָאה ןוא רהיא ףיוא ןעירשעג טָאה ירגעל ןעוו

 טגיײלעגפיורַא רהיא ףיוא טָאה רע ןעוו רעבָא ,ןעקָארשעג ענילעמע ךיז

 זַא ,טלָאװעג רעסעב יז טלָאװ ,טדערעג רהיא וצ טָאה ןוא דנַאה יד

 ױזַא יז טָאה ןעגיוא ענייז ןופ קורדסיוא רעד .ןעגָאלש יז לָאז רע

 יורפ רעד וצ טעילוטענוצ ךיז טָאה יז סָאד טלעקערעפ ןוא ןעקָארשרעד
 .רעטומ ַא ןופ יו ױזַא ץוש טכוזענ רהיא ןופ ןוא

 יז רע טָאה ? ךעלגניריוא ןענָארטעג לָאמ א ןיוש וטסָאה ---

 .רעיוא רהיא דנַאה רעבָארגנ ןייז טימ גידנעמהעננָא ,טגערפעג

 גירנעקוק ןוא גידנרעטיצ טגָאזעג יז טָאה ,רעטסַאמ ,ןיינ ---

 .ּפָארַא

 ןעמוק ןעלעוו רימ ןעוו ,רָאָאּפ ַא ןעבעג ריד לעוו ךיא ,לעוו ---

 טינ ארומ ןייק טספראד וד .לעדיימ עטוג ַא ןייז טסעוו וד ןוא םייהַא

 טסעוו וד .ןעטײברַא רעווש רהעז ןעזָאל טינ ךיד לע ךיא ; ןעבָאה
 טסלָאז ; עמַאד ַא יװ ןייז טסעוו ןוא רימ טימ גָאט ןעטונ ַא ןעבעל

 .לעדיימ עטוג ַא ןייז רָאנ

 וצ קשח ןעמוקעב טָאה רע סָאד ןעקנורטעג לעיפ ױזַא טָאה ירגעל

 .ךילדניירפ ןעמַאד רהעז ןערעוו

 עיצַאטנַאלּפ ס'ירגעל ןופ םאצ רעד ךיז טָאה טייצ רעזעיד ןיא

 ןעסיורג ַא וצ טגנַאלעב עיצַאטנַאלּפ יד טָאה רעהירפ .ןעהעז ןעזָאלעג

 זיא רע ,טרַא ןעטסנייפ ן'פיוא טכירעגנייא יז טָאה רע ןוא ןררעה

 ַא סלַא טפיוקעג יז טָאה ירגעל ןוא תובוח עסיורג ןיא ןיירַא רעבָא

 טלעג ןעכַאמ וצ עיצַאטנַאלּפ יד טפיוקעג טָאה רעזעיד יו ױזַא .האיצמ

 רהעמ זיא טצעי ןוא ןערָאװעג טניסעלכַאנרעפ דלַאב יז זיא ,רהיא ןופ

 .ץלָאטש ןענילַאמא רהיא ןופ טעלעקס ַא יו ןעבעילבעג טינ
 יַאלנ ןופ ץַאלּפ רעטכַאמענ ןהעש ַא ןעוועג לָאמַא זיא זיוה |'רַאּפ
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 טָאה רניוו רעד ואוו ,דלַאװ ןעווָאנסָאס םענעפרָאװאוצ ַא ךרוד ןענ'
 ןעשיוצ ןעכירק טפראדעג ייז ןעבָאה ָאד ; טעשטּפעשענ גיריורט
 -עב סעטָאלב ךרוד ןעגנַאגעג ייז ןענייז ָאד ,רעמיוב ענעלאפעגנייא

 ןענייווצ ערעייז ןעגנַאהעגּפָארַא ןעבָאה עכלעוו ,רעמיֹוב טיט ןעסקַאוװ

 עטָאלב עניּפמוז יד טנעטאשעב ךָאמ ןעצרַאוװש רעייז טימ ןעבָאה ןוא

 ךיז גנעלש עצרַאוװש ןעהעזעג טייצ וצ טייצ ןופ טָאה ןעמ ואוו ןוא

 םעד ןיא טליופעג ָאד ןעבָאה עכלעוו ,רעצעלק יד ןעשיווצ גידנעשטילג
 ,ּפמוז

 טרהָאפ רעכלעוו ,ןַאמ ַא רַאפ וליפַא גיריורט גונעג זיא עזייר אזַא

 ןוא רלענ טימ טּפָאטשעגנָא ןענייז סענעשעק ענייז ןוא רחסמ ןעגעוו
 סע זיא ךילקערש יו רעבָא ,דרעפ ןעטוג ַא טימ ןעגָאװ ַא ףיוא טרהָאפ

 -סניפ םעד ףיוא טכַאמ רע סָאװ טירט רעדעי ןעכלעוו ,ןעשנעמ ן'רַאפ

 םהיא זיא סָאװ סעלַא ןופ רעטייוו ץלַא םהיא טרעטייוורעד ,געוו ןרעט

 םוהת םוצ רעטנעהענ ץלַא םהיא טרהיפ ןוא רעייהט ןוא בעיל ןעוועג
 ? סױרַא טינ לָאמנייק טעװ רע ןעכלעוו ןופ

 ןעהעזעג טלָאװ רע ןעוו .ןעקנעד טנעקעג רענייא ךיז טָאה סָאד
 עזעיד ןופ קורדסיוא ןעדנעסיירצרעה םעד ןוא ןעקַאב ענעקנוזעגנייא יד
 .ןעניוא ערעייז ןופ קורדסיוא ןעגירעיורט םעד ןוא רע'מינּפ עצרַאװש

 טָאה ןוא ןעגָאװ ןייז ןיא ךעליירפ ץנַאג ןעסעזעג ךיז זיא ןָאמייס
 -ָארטעג טָאה רע עכלעוו ,ןעפנַארב שַאלפ א ןופ טּפוזעג זייווכעלסיב

 ' .ענעשעק ןיא ןענ
 -רעטסניפרעפ יד וצ טהערדענסיוא ךיז רע טָאה ! רהיא ,יעה ---

 ! סעּפע טגניז ,ןעװַאלקש עט

 טרָאװ רעד יוװ ױזַא ןוא .טקוקעגנָא ךיז ןעבָאה עצרַאוװש יד

 רעד ןופ קַאנק ַא טימ ןערָאװעג ט'רזח'עגרעביא זיא "! טגניז ,

 -עיל ןעכריק ענייז ןופ ענייא ןעגנַאּפעגנָא םָאט טָאה ,וצרעד שטייב
 : .רעד

 ,טעווערעג ירגעל טָאה ! בלכ רעצרַאוװש וד ,ליומ יד טלַאה ---

 עמורפ ענייד ןעגניז רימ טסלָאז וד זַא טלָאװעג בָאה ךיא זַא וטסקנעד
 ! ךיילנ עקַאט ןוא ,ךַאז עגידעבעל ַא סעּפע גניז ? רערעיל

 -ילנייוועג ַא ןעגניז וצ ןעגנאפעגנָא טָאה טייל יד ןופ רערעדנַאנַא
 ןעמ ןוא ןעפלָאהעגוצ םהיא ןעבָאה ערעדנַא יד .דעיל ןעשרעגענ ןעכ
 -רָאה ן'פיוא טוג ןעוועג ייז זיא סע זַא ,ןעניימ טנעקעג עסַאט טלָאװ
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 -ָארּפשרעּפ ךיוא רימ רע טָאה טיוט ן'ראפ .רעטסַאמ ןעטסעטכעלש

 : .טייהיירפ יד ןעכ
 / .טגערפענ ענילעמע טָאה ? דניירפ עכלעוו טַָאהעג וטסָאה --
 םהיא טָאה רעטסַאמ ןייס .דעימש ַא זיא רע ,ןַאמ ןייט ,סעי ---

 דוננענוצ לענש ױזַא ךימ טָאה ןעמ .ערעדנַא וצ ןעננודרעפ ךילנהעוועג
 ךיא .ןעהעז וצ םהיא טַאהעג טינ טייצ ןייק וליפא בָאה ךיא סָאד ןעמ
 -רעפ טָאה יורפ יד ןוא ! עניימ ערעייהט ,ָא .רעדניק רעיפ ךיוא בָאה

 .דנעה יד טימ טכיזעג רהיא טקעד
 שנעמ ןייא טסיירט הרצ ַא ןיא זַא ,ךַאז עכילריטַאנ ַא זיא סע

 עכלעזַא טימ ךיוא זיא סָאװ רענייא ןעק סָאװ רעבָא ,ןרעדנַא םעד
 ןוא ןעגָאז טלָאװענ סעּפע טָאה ענילעמע ? םענעי ןעטסיירט תורצ

 רעטסַאמ ןעיינ רעייז ןעגעוו ןעקנאדענ רעד .סָאװ טסואוועג טינ טָאה
 .רעטרעוו טסיירט יד ןעמונעגוצ ןעדייב ייז ייב טָאה

 ןעדייל ןוא םירוסי ןופ אשמ רעסיורג ַא טימ ןעדָאלעגנָא ףיש יד
 ףךייט םענטומ ,ןעטיור ןעטהערדעג םעד טימ רעטייוו ןעגנַאגעג זיא
 עטיור עפייטש יד ףיוא טקוקעג גיריורט ןעבָאה ןעגיוא עטנייוורעפ ןוא
 -ענ ףיש יד זיא ךילדנע .ןערהָאפענייברעפ ןענייז ייז עכלעוו ןעגערב

 -רַאּפ ןייז טימ ירגעל ןוא לעטדעטש רעניילק ַא ןעבענ ןהעטש ןעבעילב
 .ףיש ןופ ּפָארַא ןענייז עיט

 ,לעטיּפַאק רעטסגיסיירד-ןואזייווצ

 .רעצעלּפ ערעטסניפ

 -רָאפ טפעלשענ ךיז טָאה ןענָאװ םכנעדָאלענ רעווש א רעטניה

 .ןעדַארעמַאק ענייז טימ םָאט רעדעימ רעד סטרעוו

 ןענייז ןעיורפ ייווצ יד .ירגעל ןָאמייס ןעסעזענ זיא ןעגָאװ ןיא

 לעקניוו ַא ןיא ןעמַאזוצ טעטייקעג רעבָא ,ןעגָאװ ן'פיוא ןעוועג ךיוא

 וצ ןעננאגעג טצעי זיא עינַאּפמָאק עצנַאג יד ןוא .קעּפענ יד ןעשיווצ

 .טייוו ןעוועג ךָאנ זיא עכלעוו ,עיצַאטנַאלּפ ס'ירנעל

 -נַאגעג ייז ןענייז ָאד .געוו רענעזָאלרעּפ רעדליוו ַא ןעוועג זיא סע
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 ןַאמ רעננוי רעד טָאה ,ױזַא זיא סע זַא ,ןעמהעננָא רימָאל =
 ןעשנעמ עטוג ערעייא סע ןענייז גנוניימ רעניימ ךָאנ רעבָא ,טגָאזענ

 סָאװ ,ןעטעטילַאטורב ןוא ןעטייקכילשנעמנוא עלַא עזעיד ןיא גידלוש
 -סיס ערעייא טינ ןעוו ןעד ,תוער תויח עכלעזַא ןופ ןעגנַאגעב ןערעוו

 ןייא ןעריטסיזקע טנעקעג טינ ןעיירעדרעמ עכלעזַא ןעטלָאװ ,עמעט

 ,רעד יו סרעצנאלפ עכלעזַא רָאנ ןעוועג ןעטלָאװ סע ןעוו .עדנוטש

 .ן'טימ ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,ירגעל ףיוא רעגניפ ן'טימ גידנעגייצ

 יו ןעגנַאגעגרעטנוא קסע ןעווַאלקש רעצנַאג רעד טלָאװ ,ייז וצ ןעקור

 ןוא טייקנידנעטשנא רעייא זיא סָאד .רעסַאװ ןיא ןייטש רערעווש ַא

 .ןעיירעדרעמ ענייז טצישעב ןוא טריטנעטַאּפ סָאװ טייקכילשנעמ

 ,רוטַאנ רעטוג ןיימ ןעגעוו גנוניימ עכיוה ַא סיוועג טָאה רהיא ---

 ךייא הטַאר ךיא רעבָא ; ?עכיימש ַא טימ טגָאזעג רעצנאלפ רעד טָאה

 -לעוו ,ףיש רעד ףיוא ןעשנעמ ָאד ןענייז סע .ךיוה ױזַא ןעדייר וצ טינ

 ךיא זיב טרַאו רעסעב .ךיא יו טנארעלָאט ױזַא טינ רשפא ןענייז עכ

 ןעלדיז זנוא רהיא טנעק ןעטרָאד ןוא עיצאטנאלּפ ןיימ ףיוא ןעמוק לע

 .טסולעג ץרַאה רעייא לעיפיוו

 רלַאב .טלעכיימשעג טָאה ןוא ןערָאװעג טיור זיא ןַאמ רעגנוי רעד

 -לעזרעד ןיא .ןעטרָאק ןיא גידנעלעיּפש ןעהעזעג ןעדייב ייז ןעמ טָאה

 רעדנַאנַא ןעמוקעגרָאפ ףיש טייז רענירדינ רעד ףיוא זיא טייצ רעב

 ןעמעו טימ עקטַאלומ רעד ןוא ן'ענילעמע ןעשיווצ גנוטלַאהרעטנוא

 רעייז טלהעצרעד ךיז ייז ןעבָאה ךילריטַאנ .ןעמַאזוצ ןעוועג זיא יז

 : .ןעטכישעג-סנעבעל
 .טגערפעג ענילעמע טָאה ? טגנַאלעב וטסָאה ןעמעוו וצ ---

 "עג טָאה ןוא ,סילע .רמ ןעווענ זיא רעטסַאמ ןיימ ,לעװ ---

 .זיוה יד ןעהעזעג וטסָאה טכיילעיפ .סַאג סיוועל ףיוא טניואוו

 .טגערפעג ענילעמע טָאה ? ריד וצ טונ ןעוועג רע זיא ---

 רהעמ ןעוועג זיא רע .ןערָאװעג קנארק זיא רע זיב ,לָאמ עלַא ---

 ךיוא טָאה ןוא גיהורנוא ןערָאװעג רע זיא ָאד .קנַארק טַאנָאמ סקעז יוװ

 ןיב ךיא זיב ,טכַאנייב טינ ןוא גָאט ייב טינ ,ןעהור ןעזָאלעג טינ ךימ

 ןוא .ךאו ןייז טנעקעג טינ בָאה ךיא סָאד ,ךַאװש ױזַא ןערָאװעג

 ַאזַא ןיא ןעוועג רע זיא ,ןעּפָאלש ןעגנַאגעג טכַאנ ןייא ןיב ךיא לייוו

 םוצ ןעבעגקעװַא ךימ טעוו רע זַא טגָאזעג טָאה רע סָאד רימ ףיוא החיצר
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 ןעבעג רעבָא רהיא לע ךיא .קנארק זיא יז זַא קנעד ךיא  .בָאגוצ

 רשפא .הטרעוו זיא יז סָאװ ןעטייבראסיוא לָאז יז זַא גונעג ןָאהט וצ

 ןייק טינ עװענַאש ךיא .ייווצ רעדָא רהָאי ַא ןעטלַאהנָא ךָאנ יז טעוװ

 -עװו .געוו ןיימ זיא סָאד .ערעדנַא טפיוקעג ןוא טצונעגבא .סרעגענ

 רעגיליב קעװַא םוק ךיא זַא רעכיז ןיב ךיא ןוא ,סינעהערדיּפָאק רענינ

 .ןעפנַארנ זָאלג ןייז ןעקנורטעגסיוא טָאה ןָאמייס ןוא .ױזַא

 -מערפ רעד טָאה ? סיוא ךילנהעוועג ייז ןעטלַאה גנאל יו ןוא ---

 .טגערפעג רעד

 ַא .ןעטפערק ערעייז ןופ ּפִא טגנעה סע .טינ סייוו ךיא ,לעוו ---

 סנעברַאש ; רהְָאי ןעבעיז זיב סקעז ןופ סיוא טלַאה ןַאמ רעקרַאטש

 געלפ גנאפנָא ןיא .ייווצ רעדָא רהָאי ַא יו סיוא רהעמ טינ ןעטלַאה

 געלפ קנארק ןעוועג ןענייז ייז ןעוו .רעסעב ןעהענמוא ייז טימ ךיא

 טימ ןוא רעדיילק ערעסעב ןעבעג ייז געלפ ,רָאטקָאד ַא ןעמהענ ךיא

 ןעלָאז ייז זַא ןעהעזעג טּפיוהרעביא בָאה ךיא ; ןעקעדוצוצ ךיז סָאװ

 -רעפ רעבָא בָאה ךיא ,רעמעווקעב ןייז ייז לָאז סע ןוא רענייפ ןעבעל

 ייז ןעזומ טצעי .תורצ לעיפ טַאהעג בָאה ןוא םעד ןיא דלעג ןערהָאל

 ךיא ףיוק ,רענענ ַא טברַאטש .קנארק רעדָא דנוזעג ןעטייברַא רימ ייב

 .טוג רהעז סיוא ייברעד םוק ךיא ןוא .ןרעדנַאנַא

 ןעבענ טצעזעג ךיז טָאה ןוא ןעטָארטענּפָא טָאה רעדמערפ רעד

 .גנוטלאהרעטנוא עצנַאג יד טרעהעגוצ טָאה רעכלעוו ,ןררעה ַא

 רעטסומ ַא סלַא ?רעק ןעזעיד ןעמהעננָא טינ טפרַאד רהיא ---

 .טגָאזעג רע טָאה ,סרעצנַאלפ עניד'םורד יד ןופ
 טימ טרעפטנעעג ררעה רעגנוי רעד טָאה ,טינ זַא ףָאה ךיא -- |
 | .ןָאט ןעפרַאש ַא

 רעד טָאה ! ?רעק רעלַאטורב ,רעגירדינ ,רעבָארג ַא זיא רע ---

 .טגָאזעג רעטשרע

 לָאז הער היח ַאזַא זַא ,עצעזעג ערעייא ןעביולרע ךָאד ןוא ---
 רע סָאװ ייז טימ ןָאהט לָאז ןוא ןעשנעמ עגידעבעל להָאצ ַא ןעטלַאה

 זןיא סע בוא ןוא .ץוש לעקערב ןייק ןעבָאה טינ ןעלָאז ייז ןוא ליוו

 רהעמ ָאטינ זיא סע זַא ,ןעגָאז רהיא טנעק יו ,ַאזַא רענייא ָאד

 ? עכלעזַא

 ָאד רעבָא ןענייז סע ,טרעפטנעעג רערעדנַא רעד טָאה ,?עוו ---
 .סרעצנַאלפ יד ןעשיווצ ןעשנעמ עטונ ךס ַא
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 ןעבָאה רעטרעוו עזעיד קורדנייא ןעכלעוו ןעלעטשרָאפ ךיז ןעק ןעמ

 ּפעק ענעזָאלעגּפָארַא טימ .ןעוואלקש עכילקילננוא יד ףיוא טכַאסענ

 םוצ ןעננאגעגקעווַא ןָאמייס זיא לייוורעד .ןעציז ןעבעילבענ ייז ןענייז

 .הקשט ַא ןעמהענ וצ ףיש ןופ טעפוב
 טָאה ,סרענענ עניימ טיט ןֶא גנאפ ךיא יוװ געוו רעד זיא סָאד ---

 טניואוועגייב טָאה רעכלעוו ,ןַאמ ןעדנעהעזסיוא ןייפ ַא וצ טגָאזעג רע

 .גנערטש ןעגנאפוצנָא ,זיא עמעטסיס ןיימ .סרעגענ יד וצ עדער ןייז

 .ןעטרַאוװרע וצ ןעבָאה ייז סָאװ ןעסיוו ןעלָאז ייז

 ףיוא גידנעקוק ,טגָאזעג רעדמערפ רעד טָאה  ,ךילריטַאנ --

 יד .טרידוטש רעכלעוו טסילארוטַאנ ַא ןופ טייקגירעגיינ ַא טימ םהיא

 .היח רעכילנהעוועננוא ןייא ןופ רוטַאנ

 עשי'צירּפ ערעייא ןופ רענייא טינ ךילריטַאנ ןיב ךיא ,סעי --

 -רעפ ןוא םורַא ךיז ןעביירט עכלעוו ,רענניפ עוועזָאר טימ סרעצנאלפ

 "עב .ןעלדניוושעב ייז ןעלָאז ייז זַא ,רעהעזפיוא יד ףיוא ךיז ןעזָאל

 םהיא ןופ שיילפ יד זַא ,ךייא גָאז ךיא ! קַאלוק ןעזעיד רָאנ טכארט

 טמהענ .סרעגענ יד ףיוא עקיטקארּפ ןופ רָאנ לָאטש יוװ טרַאה זיא

 .םהיא טלהיפ

 ןוא ץאלּפ םעד רעגניפ ן'טימ טרהירעגנָא טָאה רעדמערפ רעד

 .טגָאזעג ךאפנייא טָאה

 זַא .,,ךילריטַאנ ,ןָא םהענ ךיא ןוא ,טרַאה גונעג זיא סע --

 .ױזַא ןערָאװעג ךיוא ץרַאה יד ךייא ייב זיא עקיטקארּפ ןופ

 ַא טימ טגָאזעג ןָאמייס טָאה ,ױזַא זיא סע ,סיוועג ץנַאג --

 -עג רימ ןיא טעוו רהיא זַא טינ בױלג ךיא .רעטכעלעג ןעכילצרעה

 סרעגענ יד ! ריס וצ טינ טמוק רענייק .רעדָא ןעכייוו ןייא ןעניפ

 ייס ןערהיפסיוא טינ רימ ייב ןענעק ןוא ןערַאנ טינ לָאמנייק ךימ ןענעקס

 .טקַאפ א זיא סָאד ,ןעזייב טימ ייס ,ןעטוג טימ

 .סרעגענ ענייפ ָאד טָאה רהיא --

 ןעמ ; םִאט ןיא ָאד .טגָאזעג ןָאמייס טָאה ,ענייפ תמא --

 םהיא ראפ בָאה ךיא .סעכילנהעוועגנוא סעּפע זיא רע זַא רימ טנאז

 ןעכַאמ וצ טנעכערעג םהיא בָאה ךיא ןוא ?עיפוצ לעסיב ַא טלהָאצעב

 "ירפ םהיא זומ ןעמ רעבָא ,רעהעזפיוא ןימ ַא רעדָא רעביירט ַא ראפ

 -ענ ַא יו ןערעוו טלעדנַאהעב ףראד רע זַא ןהעטשרעפ וצ ןעבעג רעה
 סלַא ןעמוקעב ךיא בָאה יורפ עלעג יד ! טונ ןייז רע טעװ ןאד ,רענ
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 ריי ןענָארט ןעמ ףראד רימ ייב .םַאזרַאּפש ןייז ןעפראד סרענ

 .רהָאי ַא

 ןעוועג זיא עכלעוו עא( וצ ןעננאנעגוצ ןאד זיא ןאמייס

 : .יורפ רעדנַאנַא וצ טדימשעננא

 ראפ גירנעמהעננָא יז טגָאזעג רע טָאה ,ערעייהט ןיימ ,לעוװ ---

 .ןייז ןעמ ףראד גידעבעל .עדרָאמ רעד

 -יוו רהיא ןעגעג טּפַאכעגנָא יז טָאה סָאװ רעדיוש ןוא קערש רעד

 םינּפ ןייז ןוא ןעבנַאגטנע טינ קילב ןייז ןופ זיא גנורהירעב ןייז ןופ ןעל

 .טרעטסניפרעפ ךיז טָאה

 ,ריד וצ דייר ךיא ןעוו קיטש ןייק ןעכַאמ טינ טסלָאז וד ---

 .עקטַאלומ רעד וצ טגָאזעג רע טָאה ,עּפלַאמ עלעג וד ןוא ! וטסרעה
 ,סיוטש ַא רהיא גידנעבעג ,טייקענוצ ןעוועג זיא ענילעמע רעכלעוו וצ

 ; ןעכַאמ טינ םינּפ ַאזַא רימ ייב טסעוו וד ! םינּפ ַאזַא טינ וד רָאנ ךַאמ

 ! ריד ךיא גָאז סָאד

 ןיא ףךיילנ ןעקוק רימ טלָאז רהיא זַא ,עלַא ךייא וצ גָאז ךיא ---
 גידנעּפמַאטש טגָאזעג רע טָאה -- ךיילג ! ךיילנג טקוק .,ןעגיוא יד

 .סופ ן'טימ

 עגידרעייפ ןענייז ןיא טקוקעג עלַא ןעבָאה ט'פושכ'רעפ יװ ױזַא

 .ןעגיוא עָארג ךעלנירג

 -וק ןרעווש ןעסיורג ןייז גידנעכַאמוצ טגָאזעג רע טָאה ,טצעי ---

 .רעמַאה רערעוװש רעסיורג ַא יו ןעהעזעגסיוא טָאה רעכלעוו ,קַאל

 םהיא טָאה רע ןוא ! םהיא טכארטעב ? קַאלוק ןעזעיד רהיא טהעז

 ! רענייב עזעיד רָאנ טכַארטעב .דנַאה ס'םָאט ףיוא ןעזָאלענּפָארַא

 רע ןעוו ,ןעזייא יוװ טרַאה טרעוו קַאלוק רעזעיד זַא ,ךייא גָאז ךיא

 ךיא זַא ןעמוקעגרָאפ טינ ךָאנ רימ זיא סע .סרעגענ ןרעטעמש ףראד

 ייברעד .דרע'רד ףיוא רעגענ ַא ןעהיצסיוא טינ ּפאלק ןייא טימ לָאז

 טלָאװ רָאָאה ןייא ןיא סָאד ,קַאלוק םעד טימ ךַאמ ַא ןעבעגעג רע טָאה

 לענש טינ ךיז טלָאװ רענעי ןעוו  ,םינּפ ןיא ןע'םָאט טגנאלרעד רע

 ךיא ,סרעהעזפיוא עטמאדרעפ ענייק טינ טלַאה ךיא .,ןעגױבעגּפָא

 .קוק ן'פיוא ןָאהט ןעמ ףראד רימ ייב .רעהעזפיוא רעטונ ַא ןיילא ןיב

 . טלָאז טצעי ,ָאזלא .ןעניפעג טינ רימ ייב רהיא טעוװ טייקכייוו ןייק

 רימ ייב רהיא טלָאז תונמחר .ןָאהט וצ טָאה רהיא סָאװ ןעסיוו רהיא

 :י : : .ןעכוז טינ
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 ןעמונעגסיורַא ןעטרָאד ןופ טָאה ןוא ,טרעביירטעג םעד רַאפ ןיוש טָאה
 טָאה רע .לַאטש ןיא ןעגָארט טנעלפ םָאט סָאװ ןעזיוה עטלַא רֶאָאַּפ ַא
 .ןעזיוה יד ןעבעגענ םהיא טָאה ןוא דנעה ס'םָאט טכַאמענ יירפ

 טיס גרַאב ַא ףיוא גידנעגייצ טנָאזענ רע טָאה ,ןיהַא העג --
 .ןָא סָאד והט ןוא ,סנעטסַאק

 "עג רע זיא רעטעּפש ןעטונימ רֶאָאַּפ ַא ןיא ןוא טגלָאפעג טָאה רע
 | ,קירוצ ןעמוק

 .טגָאזעג רע טָאה ,לעוויטש ענייד סיוא והט ---

 .ןָאהטעג סע טָאה םָאט
 ַא םהיא גידנעפראוואוצ ,טגָאזעג ירנעל טָאה ,וטסָאה ָאד --

 והט ,ןעגָארט ןעווַאלקש עטסָארּפ יד עכלעוו ,ךיש עבָארג עטלַא רָאָאּפ

 .ןֶא ייז
 -עלסַארבדדנַאה יד ןָאהטעגנָא רעדעיװ ןע'םָאט טָאה ירגעל ןעוו

 -רעטנוא וצ לָאמט ַא ךָאנ ןעמונעג סעינָאמערעצ ןהֶא ךיז רע טָאה ,ןעס
 לעכיט זָאנ ענעדייז א ןענופענ ןעטרָאד טָאה רע .סענעשעק ענייז ןעכוז
 רע .ענעשעק ןיא ךיז וצ טניילעגניירא ךאפנייא ץנַאנ יז טָאה רע ןוא
 סע טגעלפ םָאט עכלעוו ,ןעטייקגיניילק ענעדעישרעפ ןענופעג טָאה

 עניילק יד ןעריזומַא ייז טימ טנעלפ רע לייוו ,גילייה רַאפ ןעטלַאה

 הער היח ַא ןופ ?עכיימש ַא טימ טקוקעג ףיורעד טָאה ירנעל .ַאװע

 .ךייט ןיא ךיז רעטניה ןעפרָאװעגרעבירא סע טָאה ןוא

 טַאהעג טָאה םָאט ואוו ,ןעטסַאק ס'םָאט ןעמונעג ןאד טָאה רע
 ןעטימ ןיא טּפעלשעגסױרַא םהיא טָאה ןוא שעוו ןוא רעדיילק עטוג

 ףיש ןופ רעטייברַא עלעיפ טלעמאזרעפ ָאד ךיז ןעבָאה דלַאב .ףיש
 סָאװ טכאלעג ךָאנ ןעבָאה ייז .ןעכַאז ס'םָאט טפיוקעגסיוא ןעבָאה ןוא
 ןעוועג זיא ןעטסאק רעד ןעוו .רעדיילק עטונ עכלעזַא טָאה רענענ ַא
 ןעבָאה טּפיוהרעביא .טרינָאיצקוארעפ ךיילג ירנעל םהיא טָאה גירייל
 ןעמ יו ןוא םינּפ ןעכילצרעמש סרעגענ םעד רעביא טכַאלעג לעיפ עלַא

 .ןעטסַאק םעד ןעגייטשוצרעּביא ןעגנאפעגנָא טָאה
 -יימ זיא ןערָאװעג ניטרַאפ טייקניניילק רעזעיד טימ זיא רע ןעוו

 .הרוחס ןייז וצ ןעננאנעגוצ ןָאמ
 -ביא ןופ טיירפעב ךיד בָאה ךיא זַא ,טסהעז וד ,םָאט ,לעוו ---

 סע .רעדיילק ענייד ףיוא ןעבעג גנוטכַא טוג טסלָאז .סעטַאמש עניר
 -ענ עניימ .ערעדנַא ןעגעירק טסעוו וד זיב ןרעיוד גנַאֿפ רהעז טעוו
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 ;סרעטסַאמ עטוג ערעייז ןוא רעדניק ןוא בייוו יד טימ םייה רעקָאטנעק

 רענעדלָאג ס'ַאװע ,ןעטייהנהעש ערהיא עלַא טימ םייה ס'רעלק טנייס

 סעלַא -- ,ןעדנוטש עכילקילג עלַא ; רעלק טנייס רעטונג רעד ,ּפָאק

 ? ץַאלּפ רעייז ףיוא טביילב סָאװ ןוא --- קעװַא זיא
 ןיא טָאה רעכלעוו ,רעגענ ַא רַאפ ּפַאלק רעטסכילקערש רעד זיא סע

 יירעװַאלקש ןייז ןיא זיא רעכלעוו ןוא ןעלהיפעג עכייוו רהעז ןיימעגלַא

 עבָארג ןייק טָאה ןוא עילימַאפ רענייפ ַא ןיא ןערָאװעג טעװעדָאהעג

 -רעווש ןוא רעטסבערג רעד וצ ןעמוקנָא ףרַאד ,ןעהעזעגנָא טינ טייברַא

 ַא יו ױזַא טקנוּפ --- ,גנולדנַאהעב רעמאזיורג וצ ןוא טיײברַא רעטס

 ןעפערט ןוא ץַאלַאּפ ַא ןופ סױרַא ןעמוק עכלעוו ,שיט ַא רעדָא להוטש

 .תושפנ עטסגירדינ יד ןוא םירוכיש ןופ ץַאלּפ ןרעטסניפ ַא ןיא ןײרַא

 להוטש ַא רעדָא שיט ַא סָאװ ָאד רָאנ זיא דעישרעטנוא רעסיורג רעד

 רעכילצעזעג רעד וליפא .ןעק ש נ ע מ רעד ןוא ןעלהיפ טינ ןענעק

 ַא, רָאנ יא וואלקש רעד זַא ,טכַאמעג זיא םהיא ראפ סָאװ לעגעיז

 -ייא ןייז ןעמהענקעװַא טינ םהיא ןופ ןעק "הרוחס קיטש עכילשנעמ
 ןוא דחַּפ ,עבעיל ,ןעגנונפָאה ,ןעקנַאדעג ןופ טלעוו ?עקיטש ענעג

 .גנַאלרעפ
 ןעוואלקש טפיוקעג טָאה רעטסַאמ ס'םָאט ,ירגעל ןָאמייס .רמ

 רע .ןעמעֶלַא ןיא קיטש טכַא ,סנעילרָא-ינ ןיא רעצעלּפ עכילטע ןיא

 רעפּפמַאד םוצ ןעבירטעג ייז טָאה ןוא זייו-רָאָאּפ טדימשעג ייז טָאה

 -וצּפָא גיטרַאפ ךייט ןעטיור ן'פיוא ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,טַאריפ

 .ןהעג

 ענייז טכארטעב ירגעל טָאה ףיש ן'פיוא ןעוועג ןענייז עלַא ןעוו

 זיא רעכלעוו ,ןע'םָאט ןעבענ ןהעטש ןעבילבענ זיא רע .ןעוואלקש

 ןוא ?עוויטש עטצוּפעג ןוא רעדיילק ענהעש ענייז ןיא ןָאהטעגנָא ןעוועג

 : טירדנַאמָאק ץרוק טָאה

 ! ףיוא ךיז לעטש ---

 .ןענַאטשעגפיוא זיא םָאט

 םָאט יוװ ױזַא ןוא ! סענעשעק יד ןופ ןעכַאז ענייד רעהַא ביג --
 רָאג ןעפלָאהעג םהיא רע טָאה ןעטייק ענייז ןופ טרעדניהעג ןעוועג זיא

 -ניירַא טנעקעג טָאה רע סָאװ ןוא ,דנַאה רעגיצרַאהכייװ ןייק טימ טינ

 .ןע'םָאט ןעזָאלעג טינ רע טָאה ,ענעשעק ןיא ךיז וצ ןעגייל

 רע ןעכלעוו ,ןעטסַאק ס'םָאט וצ ןעמונעג טצעי ךיז טָאה ירנעל
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 שילגנע ןיא ןוא שיזיוצנארפ ןיא ןעביול וצ ןעננאפעגנָא יז טָאה ןוא
 : .ןעסקַאװעג ןעגיײטשרעבירַא רעד זיא ייברעד .לעסיה ן'זיב

 ןופ רעטסַאמ רעיינ רעד טָאה ןעק ךיא סָאװ ,ןָאהט לעװ ךיא --
 .ןענייטשוצרעביא ןעגנַאפעגנָא טָאה ןוא טגָאזעג רעטוס רעד
 רעביא ןעגיטשעגרעבירַא םהיא ןעמ טָאה םורַא ןעטונימ עכילטע ןיא

 רעד זיא רעטציא .ןהענ טנעקעג טינ רעכעה טָאה רע .ןעטפערק ענייז
 ןוא רעגנריב ןעשיטארקָאטסירַא ןייא ןעשיווצ ןעוועג ןעגײטשרעבירַא
 -עג ץלַא טָאה ןוא טרַאּפשעגנייא ךיז טָאה רעזעיד .ּפָאק ?ענוק םעד

 ןוא טכַאמעג דעימ טארקָאטסירַא םעד טָאה רע זיב רעכעה ןעגיטש
 ,עלעעז ןוא בייל טימ ּפָאק לעגוק םעד ייב ןעבעילבעג זיא לעדיימ יד
 ? .ןעפלעה רהיא 'םעוו טָאנ ןעדייס

 -נַאלּפ סקַאלפ ַא טָאה רעכלעוו ,ירגעל .רמ זיא רעטסַאמ רהיא
 .ךייט ןעטיור םעד ןעבענ עיצַאט

 טקנערק ,רעטומ יד טפיוקעג טָאה סָאװ ,ןַאמ ןעכילדניירפ םעד

 -לעזַא רעבָא ,רעטכָאט יד ןעפיוק טנעקעג טינ טָאה רע סָאװ רהעז סע
 ןעמ טהעז ןעפיוקרעפסיוא עכלעזַא ףיוא ! גָאט עלַא ןעריסַאּפ ןעכַאז 8

 ? ןעפלעה ןעט ןעק סָאװ ,גידנענייוו רעטכָאט ןוא רעטומ רע סי

 .געוו רעדנַאנַא ןיא קעװַא ךיז טהעג רע א
 רעבילטסירק רעד ןופ טַאקָאװדַא רעד טָאה רעטעּפש געט ייווצ

 .רלעג סָאד טקישעגּפָא ייז קרָאידינ ןופ .ּפמָאק דנע .ב עמריפ

 ,לעטיּפַאק רעטניסיירד-ןואדזייא

 .געוו לעטימ רעד

 לעפיש רעניימענ רעניילק ַא ןופ ?ייהט ןעטשרעטנוא םעד ףיוא
 ןוא סיפ יד ףיוא ןעטייק ,דנעה יד ףיוא ןעטייק ; םָאט ןעסעזעג זיא
 .טסורב ןייז ףיוא ןעננַאהעג זיא ןעטייק יד רַאפ רערעווש טכיוועג ַא
 ; ןרעטש יד ןוא הנבל יד ,?עמיה ןייז ןופ ןעדנואוושרעפ זיא סעלַא

 יד ןוא רעמיוב יד יוװ ױזַא ,ןעגנאנענייברעפ םהיא ראפ זיא סעלַא
 יד .ןערהעקוצקירוצ טינ לָאמנייק ךיז םוא ייברעפ טצעי ןעהעג ןעגערב
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 -רעפ רעד ןוא .ןָא דלַאב ךיז טגנַאפ ףיוקרעפ רעד ; טינ ןעמ טעצשיּפ

 .ןעגנאפעגנא ךיז טָאה ףיוק

 םעד וצ עמוס עשּפיה ַא רַאפ ןערָאװעג טקאנקרעפ זיא ףלָאדַא

 -יוק םהיא טעװ רע זַא ,טגָאזעג רעהירפ טָאה רעכלעוו ,ןַאמ ןעגנוי

 וצ ןערָאװעג טּפַאלקרעּפ ןענייז רענעיד ערעדנַא ס'רעלק טנייס .ןעפ

 .סרעגייטשרעביא ענעדעישרעפ

 -קוא רעד טָאה ? וטסרעה ! רעגענ ,סיורא וד םוק .,טצעי ---

 .ןע'םָאט וצ טגָאזעג רענָאיצ

 -עגמוא ךילטסגנא ךיז טָאה ןוא ץָאלק ן'פיוא ףױרַא זיא םָאט

 -ָאבעג טָאה רענייא .ןעזיירּפ טרעהרעד ךיילג ךיז ןעבָאה סע .טקוק

 זיב שילגנע ןיא רהעמ רערעדנַאנַא ,שיזיוצנארפ ןיא ?עיפ ױזַא ןעט

 טימ טגידנעעג ךיז טָאה רעכלעוו ,רעמַאה ןופ ּפַאלק ןעטצעל םעד

 ,רעטסַאמ ַא ןעמוקעב טָאה םָאט ןוא -- ,ס ר ַא ל א ד רעטרעוו יד

 ןעדנור םעד טימ ןַאמ רעד  .ץָאלק ןופ טּפוטשעגּפָארַא םהיא טָאה ןעמ

 טָאה ןוא רעטלוש יד רַאפ ןעמונעגנָא ףרַאש םהיא טָאה ּפָאק ?עגוק

 ,ָאד העטש רעטרעוו עטרַאה יד טימ טייז ַא ןָא טּפוטשעגקעװַא םהיא

 !ור

 -יא יד זיא ךָאד .ךיז טוהט ָאד סָאװ ןעפירגעב םיוק טָאה םָאט

 -ענ טָאה רעמַאה רעד ןוא רעטייוו געוו רהיא ןעגנַאגעג גנוגייטשרעב

 ,ץַאלק ןופ ּפָארַא טהעג יז ! טפיוקרעפ זיא ענַאסוס .רעטייוו טּפַאלק

 רעטכָאט רהיא ,ךיז רעטניה קערש טימ טקוק ,ּפָא ךיז טלעטש
 יז טָאה סָאװ ןַאמ םעד ןָא טקוק יז .רהיא וצ דנעה יד סיוא טקערטש

 וי ןיא ןַאמ רענייפ ַא --- ,ץרעמש ןעדנעסיירצרעה טימ טפיוקעג

 .םינּפ ןעכילדניירפ ַא טימ ןערהָאי

 ! ךיוא רעטכָאט ןיימ טפיוק ,רעטסַאמ ,הֶא --

 ךיא ןַא ,ארומ בָאה ךיא רעבָא ,ןעלעוו רהעז טלָאװ ךיא ---

 ןעכילצרעמש טימ טגָאזעג ןַאמ רעד טָאה ,וצרעד ןעלטימ יד טינ בָאה

 טָאה ןוא ץָאלק ן'פיוא ףױרַא זיא לעדיימ עגנוי יד ןעוו . ,סערעטניא

 .קילב םענעקָארשעגרעביא ןייא טימ ךיז םורַא טקוקענ

 ןעגיוא ערהיא ; ןעקַאב עכיילב ערהיא ןיא ןיירַא זיא טולב יד
 טָאה רעטומ רהיא ןוא רעייפ ןעטפַאהרעביפ ַא ןעגָארטעג ןעבָאה|

 יז יו סיוא רענהעש ?עיפ טצעי טהעז יז זַא ,ןעהעזעג גידנעצכערק

 ?ייהטרָאפ .ןייז ןעהעזעג םעד ןיא טָאה רעגָאיצקוא רעד .ןעוועג זיא
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 טנעסעג טינ ןעבָאה קַאשזעי ַא ייב יו רָאָאה עגיכעטש ןוא ןעמערב
 ןייז .םָאט יו ווַאלקש ַא ףיוא טּפיוהרעביא קורדנייא ןעטוג ַא ןעכַאמ
 ןוא קַאבַאט-ייק טימ טּפָאטשעגנָא ןעוועג זיא ליומ רעבָארג רעסיורנ
 .קַאנק ַא טימ ייּפש ַא ןעבעגעג לָאמ עלַא רע טָאה ןופרעד קָאס םעד

 טימ ןעטָאשעב ןוא גירָאָאה ,סיורג ךילקערש ןעוועג ןענייז דנעה ענייז
 -רָאק ַא ייב יו לעגענ עגנַאל טימ ,גיצומש רהעז ןוא ךעלגנירּפשרעמוז
 ןערינימַאזקע וצ ןעגנאפעגנָא ךיילג טָאה רע .גיצומש ךילקערש ןוא ןוש

 טּפַאכעגנָא טָאה רע .ןפוא ןעכאפנייא ץנַאג ַא ףיוא ןעוואלקש יד

 ןוא ליומ םעד טכַאמעגפיוא םהיא טָאה ןוא ןעקַאב יד רַאפ ןע'םָאט

 יד ןרעשַאקרעפ ןעסייהעג םהיא רע טָאה ןאד .ןהייצ יד טכארטעב

 -עגסיוא םהיא טָאה רע ; ןעלקסומ ענייז ןעטכארטעב וצ םוא לעברַא
 .ןעגייב ךיז ןוא ןעגנירּפש ןעסייהעג םהיא ןוא טהערד

 ,טגערפעג ץרוק רע טָאה ? ןערָאװעג ןעגיוצעגפיוא וטזיב ואוו ---

 .ןערינימַאזקע םעד טגידנעעג טָאה רע ןעוו
 -מורַא ךיז טרעפטנעעג םָאט טָאה ,רעטסַאמ ,יקָאטנעק ןיא --

 .גנוזיילרע ןייא טעטרַאוװרע טלָאװ :רע יוװ ױזַא גידנעקוק

 ? ןָאהטעג וטסָאה סָאװ --

 "עג םָאט טָאה ,םרַאפ סרעטסַאמ םעד טרהיפעג בָאה ךיא ---
 | .טרעפטנע

 .רעטייוו קעווא זיא ןוא טגָאזעג רענעי טָאה ,ךַאז ע'תמא ןא --
 ײּפש ןעטוג א גידנעבעג ןוא ן'ףלָאדַא ןעבענ ןהעטש ןעבעילבעג זיא רע
 -ייו קעװַא רע זיא ,לעוויטש עטריקַאל ענייז ףיוא קַאבַאט ןייז ןופ

 .ן'ענילעמע ןוא ן'ענַאסוס ןעבעל ןהעטש ןעבעילבעג ןאד זיא רע .רעט

 -עגוצ טָאה ןוא דנַאה עניצומש  ,ערעווש ןייז ןעגיוצענסיוא טָאה רע
 רנַאה רעד טימס ןעגנַאגעגרעביא זיא רע ; ךיז וצ ?עדיימ יד ןעניוצ
 טָאה ,םערא ערהיא טּפַאטעב טָאה ןוא טסורב ןוא זלַאה רהיא רעביא
 וצ טּפוטשעגקירוצ יז רע טָאה ןאד ןוא ,ןהייצ יד ןיא טקוקעג רהיא
 עכילקערש יר טגייצעג טָאה טכיזעג עדנעדייל סעמעוו ,רעטומ רהיא

 -פַאהלעקע םעד ןופ גנוגעוועב רעדעי ייב טַאהעג טָאה יז סָאװ םירוסי

 .ןעדמערפ ןעט

 וצ ןעגנאפעגנָא טָאה ןוא ןעקָארשרעד ןעוועג זיא לעדיימ יד
 .ןענייוה

 ָאד ,טנָאזעג רעפיוקרעמ רעד טָאה ! עַּפלָאְמ וד ,ליטש ייז --
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 -ָאלשסױרַא ךיילג ייז ןופ ךיא לע ,ןעגעירק ייז לעוװ ךיא ןעוו .טרעפ
 ןעבָאה ייז זַא ןעניפעגסיוא ךיילנ ןעלעוו ייז .זָאנ ןופ ןעגילפ יד ןענ
 ףיוא .ןעוועג זיא רעלק טנייס יו ,רעטסַאמ טרָאס רעדנַאנַא ןעמוקעב
 .ןָאסַאפ ןייז טלעפעג רימ .לרעק ןעזעיד ףיוק ךיא זַא ,טרָאװ ןיימ

 טינ זיא ןעגעמרעפ רעצנַאג ןייד זַא ,ןעניפעגסיוא טסעוו וד -- |
 -נעושרעפ רעניטלַאװעג ַא ןיא רע .ןעטלַאהוצסיוא םהיא גונעג
 ! רעד

 ןעק רע זַא ,ןעניפעגסיוא דלַאב טעוװ ץירָאּפ רעד רעבָא ,סעי --

 רָאָאּפ ַא ןעקיש רָאנ םהיא לעוװ ךיא .רימ ייב רעדנעוושרעפ ַא ןייז טינ
 טעוװו  ,טיוה יד ןעהיצרעטנורַא ןעזָאל םהיא ןוא זיוה-סיימש ןיא לָאמ

 ףיױרַא גרַאב ןהעג רימ ייב טעוװו רע ! ןעקנאדעג ערעדנַא ןעמוקעב רע
 .לעריפ ןיימ ךָאנ ןעצנַאט ןענרעל םהיא לעװ ךיא ןוא ּפָארַא גרַאב ןוא

 ! םהיא ףיוק ךיא ,טכַאמענּפָא

 רעטרעדנוה יד טכארטעב טָאה ןוא גיריורט ןענַאטשעג זיא םָאט
 טכוזענ טָאה ןוא םהיא םורַא טהערדעג ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעשנעמ

 -סַאמ ַא רַאפ ןעבָאה וצ ןעשניוועג ךיז טלָאװ רע ןעכלעוו ,טכיזעג ַא

 "עג טלָאװ ןוא ץַאלּפ ס'םָאט ףיוא ןעוועג טלָאװ רהיא ןעוו .,רעט

 טימ עגנוי ,עטלַא ,ערַאד ,עבָארג ,ןעשנעמ טרעדנוה ייווצ ןעהעז
 ןעפיוק ךייא ןענעק סָאװ ,סעדרָאמ עשרעגיט ןוא תורוצ עש"'היח
 ןליפא טרָאהט רהיא ןוא ןעליוו ייז סָאװ ןָאהט ךייא טימ ןענעק ןוא

 -עוו טינ ןע'םָאט טימ ךיילג רהיא טלָאװ ,ןעכַאמפיוא טינ ?יומ ןייק
 רע טָאה רעלק טנייס ןייק .סרעטסַאמ ערעייא ןייז ןעלָאז ייז זַא ןעל
 .ןעהעזעג טינ ייז ןעשיווצ

 ןעגנַאפעגנָא ךיז טָאה ףיוקרעפסיוא רעד רָאפעב ץרוק
 ןיא ןַאמ רענגיטפערק ןוא רעטיירב ,רעצרוק .ַא ךיז טָאה
 -ומש .רָאָאּפ ַא ןיא ,טסורב רעד ייב ןעפָא ןוא ךעלעטסעק טימ דמעה ַא
 טָאה ןעמ ןּוא עסַאמ רעד ךרוד טשטעווקענכרוד ,ןעזיוה עטלַא עגיצ
 יד וצ ןעמוקענוצ זיא רע .ןָאהט וצ סָאװ ָאד טָאה רע זַא ,ןעהעזעג
 -יוא םעד ןופ .ןערינימַאזקע וצ ןעגנאפעגנָא ייז טָאה ןוא ןעוואלקש
 רעריוש ַא זיא ,גידנעמוקוצ ןעהעזרעד םהיא טָאה םָאט יוװ ןָא קילבנעג
 רע ?הָאוובֶא סָאד ,ןעהעזענ טָאה ןעמ .בייל ןייז רעביא רעבירַא

 ןייז .טפארק ןיא זעיר ַא ןעוועגנ רע זיא ,טלַאטשעג ןיא ץרוק ןעוועג זיא
 עגיציּפש יר טימ ןעניוא עָארג-טכיל עסיורג ענייז ,ּפָאק לעגוק ערנור
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 וצ גידנעדנעוו ךיז ןוא ,טגָאזעג ןַאמ רעד טָאה ! סעּפע ךָאנ --
 ןיא לעקעטש א טיט גירנעלקָאש : טצעזעגוצ רע טָאה ?עריימ רעד
 דלַאב ךיוא וטסלָאז ןוא ,ןעקָאל ענייד קירוצ ךַאמ ןוא ךיילנ הענ ,דנַאה
 ! קירוצ ןייז

 .רעטומ רהיא וצ טגָאזעג רע טָאה ,רהיא ףלעה ןוא העג וד ---
 ןיא ראלָאד טרעדנוה ףיוא דעישרעטנוא ןייא ןעכַאמ ןעקָאל עזעיד
 .ףיוקרעפ
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 "עג זיא ךאד ַא טימ טקערעגרעביא ץַאלּפ ןעגיטרַאסיורג ַא ףיוא
 -רעפ ןוא טפיוקעג ןענייז ןעווַאלקש יד ואוו רעטַאעהטיפמַא רעד ןעוו
 -סאלפעג ערייבעג עדנור עסיורג ַא ןעוועג זיא סָאד .ןערָאװעג טפיוק
 .ןעציז טימ ןעטייז ייווצ ןופ טלהיפעגסיוא ןוא ,רָאמרַאמ טימ טרעט

 .רעיירשסיוא יד רַאפ םרָאּפטַאלּפ יד ןעוועג זיא טייז רעטירד רעד ףיוא
 .ןעווַאלקש יד רַאפ ץַאלּפ רעד ןעוועג זיא ןעגעקטנע

 .טלעמַאזרעפ ןעוועג ָאד ןענייז ןענָאיצַאנ עלא ןופ טייל עסיורג

 ןוא ן'ףלָאדַא ,ןע'םָאט ןעהעזעג ָאד רימ ןעבָאה ןעווַאלקש יד ןעשיווצ

 ןעוועג ךיוא ןענייז ייז ןעשיווצ .רענעיד ס'רעלק טנייס ןופ ערעדנַא יד
 -ָאה קערש טימ ןוא רעצרעה עטמעלקרעפ טימ .ענילעמע ןוא ענַאסוס

 עכלעוו ,רעיושוצ ענערעישרעפ .לַאזקיש רעייז ףיוא טרַאװעג ייז ןעב
 ןעווַאלקש יד םורַא ןעגנַאגעג ןענייז טינ רערָא ןעּפיױק טלָאװעג ןעבָאה
 -עוו יו ױזַא טדערעג ייז ןענעוו ןעבָאה ןוא טכארטעב ייז ןעבָאה ןוא
 .דרעפ ןעג

 רעגנוי רעגירעבעל ַא טָאה ? רעהַא וטסטוק יו ! ףלַא ,ָאלאה --
 -לעוו ,רעטלוש יד ףיוא ןַאמ ןעגנוי רעדנַאנַא גידנעּפאלק ,טגָאזעג ןַאמ
 ,לעקָאנָאמ ַא טימ ן'ףלָאדַא טכַארטעב טָאה רעכ

 טנייס וַא ,טרעהעג בָאה ךיא ןוא טעלַאװ ַא ףרַאד ךיא --
 -כַארטעב טלָאװעג בָאה ךיא .טפיוקרעפ ָאד ןערעוו רענעיד ס'רעלק

 -- .ןעזעיד ןעט

 עלַא ןענייז ייז ! רענעיד ס'רעלס טנייס ןענייז רימ רַאֿפ טינ --
 טָאה ! ?עווייט רעד יו ייז ןעבָאה הּפצוח .סרעגענ ענעברָאדרעּפ
 .טנָאזעג רערעדנַא רעד

 -טנעעג רעטשרע רעד טָאה ,ארומ ןייק ראפרעד בָאה ךיא ---





 ן'פיוא

 קרַאמ

 ןופ

 יד

 .ןעווַאלקש
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 ,ןָאהט ןענעק רימ סָאװ ןעלהעצרעד ןוא ךעליירפ ןייז וצ ןערַאטפ ךיז

 -עמע יה ,ןעליוו רימ סָאװ ןענירק ןעלעוו רימ זַא ךילנעמ זיא סע ןוא

 .טגָאזעג עניל

 ךָאנ 0: רָאָאה יד ןעמעקרעפ ךיז טסלָאז וד זַא יו ךיא ---- ||

 .טגָאזעג ענאסוס טָאה + ,ןעטניה

 -ציא ןיב ראי יו רענהעש סיוא העז ךיא ? עמַאמ ,סָאװ וצ ---

 .טּפמעקרעפ רעט

 טסעוװו וד זַא ןעפיוקרעפ רעסעב ךיז טסעוו וד רעבָא ,סעי --

 .גָאז ךיא יו רָאָאה יד ןעכַאמ !

 .טגָאזעג רניק סָאד טָאה ! סָאװרַאפ טינ העז ךיא -- |

 וד ןעוו ,ןעפיוק רעכינ ךיד ןעלעוו ןעילימַאפ ענידנעטשנַא --
 -ַאטס ךיז טסלָאז וד רעדייא ,גידנעטשנא ןוא ךאפנייא סיוא טסהעז

 .טגָאזעג ענַאסוס טָאה ,ןהעש ןייז וצ ןער

 .עמַאמ ,טסגָאז וד יו ױזַא ןייז לָאז ,ָאזלַא ---

 ןעלעוו רימ ביוא ,ענילעמע ,ןעקנעדעג וטסלָאז רעטייוו ןוא ---

 -רעפ טעוװ זנוא ןופ ענייא ביוא ; ןעהעז טינ רהעמ ןָא ןעגרָאמ ןופ ךיז

 סייוו רעוו ערעדנַא יד ןוא עיצַאטנַאלּפ ןייא ףיוא טייוו ןערעוו טפיוק

 .ןערָאװעג ןעגיוצרע טזיב וד יו ןערהיפפיוא ךיז וטסלָאז ,רעטייוו ואוו

 .ןעפלעה ריד טעוו רע ןוא טָאנ ףיוא ןעזָאלרעּפ ךיז טסלָאז

 וצ ןעמוקעגניירא סגעקס .רמ זיא הירפ רעד ןיא ןענרָאמ ףיוא

 טכַאוװעגפיוא ןעוועג ןיוש ןענייז עֶלַא .טכַאמ הרוחס ןייז סָאװ ןעהעז

 םעד ןעבעגעג ייז טָאה רע .רעטסַאמ םעד טעטראוורע ןעבָאה ןוא

 יי ייז זַא ןעצוּפסיוא ךיז ןוא ןעשַאו ךיז ןעלָאז ייז זַא ?העפעב

 .קרַאמ ן'רַאפ גידנעטשנא ןעהעזסיוא

 ןוא טוח-יורטש ןעטיירב ןייז טימ ןעננאנעגמורַא זיא סנעקס .רמ

 .הרוחס ןייז טריטסומ טָאה ןוא ליומ ןיא רַאניצ ן'טימ

 ןענַאסוס וצ גידנעהעגוצ טגָאזעג רע טָאה ? סָאד זיא סָאװ ---

 ? לעדיימ ,ןעקָאל ענייד ןענייז ואוו .ןענילעמע ןוא

 ןָאהטעג קוק ַא ּפָאק םענעגײבענּפָארַא ןייא טימ טָאה לעדיימ יד

 -טנעענ עמיטש רעכייוו רהיא טימ טָאה עזעיד ןוא רעטומ רהיא ףיוא

 -+ טרעפ

 לָאז יז םוא ,ןָאהט א טעג ןעטכענ רהיא סע בָאה ךיא ---

 .רעגידנעטשנא ןעהעזּפיוא;
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 טינ םהיא ךיז טָאה סע .קסע ןעזעיד ןעגעוו עגַאל רעטרעטנַָאלּפרעּפ 8ַ
 רע טָאה ךילריטַאנ -- תומשנ ןוא ןעווַאלקש טימ ןעלרנָאה טלָאװעג
 רנעזיוט גיסיירד ןעגעוו טלעדנַאהעג ךיז טָאה סע רעבָא ; טלָאװעג טינ
 ןעגעוו ןערעילרעפ וצ רלעג לעיפוצ ןעוועג טלָאװ סָאד ןוא ,סרַאלָאד
 תוצע טגערפעג ןוא טהערדעגמורַא ָאזלַא ךיז טָאה רע ; ּפיצנירּפ ַא
 ןָאהט לָאז רע זַא ,טַאקָאװדַא ןייז וצ ןעבעירשעג רע טָאה ןאד ןוא

 .רלעג רהעמ סָאװ ןעמוקעבוצניירַא ןהעז לָאז ןוא טהעטשרעפ רע יוװ
 ףעירב םעד ןעמוקעב טָאה טַאקָאװדַא רעד סָאװ גָאט םעד ןיא

 -קעווַא ייז טָאה ןוא ןענילעמע ןוא ןענַאסוס ןעמונעגוצ ךיילג רע טָאה

 ןיא ןערעוו טפיוקרעפ ןעגרָאמ ףיוא ןעלָאז ייז זַא ָאּפעד ןיא טקישעג

 .ךערּפשעג ַא ןעטלַאה ןוא גידנענייוו ייז ןעציז טצעי .ןָאיצקוַא
 העז ןוא סיוש ןיימ ףיוא ּפָאק ןייד רעדינַא גייל ,עמַאמ --

 וצ ךיז גידנערַאטס טגָאזעג ?עריימ יד טָאה } ,ןעפָאלש טסנעק וד ביוא
 .גיהור ןייז

 .טינ ןעק ךיא ,אמע ,ןעפָאלש וצ טינ ץרַאה ןייק בָאה ךיא ---

 "וצ ןענייז רימ סָאװ טכַאנ עטצעל יד ןיא סָאד זַא ןייז ןעק סע
 : ! ןעמַאז

 טפיוקרעפ רימ ןעלעוו טכיילעיפ ! טינ סָאד גָאז ,עמַאמ ,הֶא --
 ? סייוו רעוו --- ,ןעמַאזוצ ןערעוו

 ךיא טלָאװ ,סרעדנַא ןעצימיא ןענעוו ןעוועג טלָאװ סע ןעוו ---

 טגנערב ןערילרעפ וצ ךיד רחּפ רעד רעבָא ,טקנעדעג ױזַא ךיוא רשפא
 .רהַאפעג רָאנ ןעגיוא עניימ רַאפ

 ןענייז רימ זַא טגָאזעג טָאה ןַאמ רער ? עמַאמ ,סָאװ רַאפ ---
 ןעלעטשרָאפ ןעלעוו רימ סָאד ,רערעדנַא רעד וצ ענייא ךילנהע ױזַא
 | .ןעפיוקרעפ םוצ רָאָאֹּפ עטוג ַא

 ענייז ןוא טכיזעג ס'ןַאמ םעד ןעגעו טכארטעג טָאה ענַאסוס
 רע יו טנהָאמרעד ךיז יז טָאה ץרַאה ענעכָארבוצ ַא טיס .רעטרעוו
 ןעביוהעגפיוא טָאה רע יו ןוא דנעה סרעטכָאט רהיא טּפַאטעג טָאה
 רעטנעכייצעגסיוא ןייא זיא יז זַא טרהעלקרע טָאה ןוא ןעקָאל ערהיא
 .גנונפָאה גינעוו טַאהעג יז טָאה ראפרעד .לעקיטרַא

 -ייצעגסיוא ןעסַאּפ ךיז ןעטלָאװ רימ זַא קנעד ךיא ,עמַאמ ---
 ןיא ןירעטיינ ןוא ?עריימ-רעמיצ סלַא ךיא ןוא ןיכעק סלא וד -- ,טנעכ
 רייאל .ןעסַאּפ ּךיז ןעטלָאװ רימ זַא ,רעכיז ןיב ךיא .עילימַאפ ַא
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 זיב טנייוועג גנַאל ױזַא טָאה יז ןוא טפיוקרעפ ןעטכענ טָאה ןעמ רעט

 עטראדעגסיוא עטלַא ןייא ןעגעלעג זיא ָאד .ןעפַאלשעגננייא זיא יז

 ןעגרָאמ ףיוא לעקיטרַא רעטריקַארּבסױא ןייא ןעוועג זיא עכלעוו ,,יורפ
 עכלעזַא גיצפופ ךָאנ ןוא .ןעבעג טעוװ ןעמ לעיפיוו רַאפ ןעפיוקרעפ וצ

 ןיא טלעקיוועגנייא דרע רעד ףיוא טקערטשעגנסיוא ןעגעלעג ָאד ןענייז

 -נא יד ןופ טלײהטעגּפָא ,לעקניוו ַא ןיא רעבָא .סעטַאמש ןוא רעכיט !

 יד וצ טסַאּפעג טינרָאנ ןעבָאה עכלעוו ,רָאאּפ ַא ןעסעזעג ןענייז ערעד -

 .ערעדנַא

 ןופ עקטאלומ עטעדיילקעג ןייפ ַא ןעוועג זיא ייז ןופ ענייא
 -יפדניירפ א ןוא ןעניוא עגיהטימטוג טימ גיצפופ זיב גיצרעפ רהֶאי ַא

 ןופ ?עדיימ עגנוי א ןעסעזעג זיא רהיא וצ טעלוטענוצ .טכיזעג ןעכ

 עקטַאלומ ַא ןעוועג ךיוא זיא יז ..רעטכָאט רהיא ,ןהעצפופ רהָאי א

 עג יז זיא ןעמעלא ןיא ,רעטומ רהיא וצ ךילנהע רהעז ןעוועג זיא ןוא

 -רַאצ ,עסייוו ערהיא ְךָאנ .טעדיילקעג ןייפ ןוא ענטאקילעד רהעז ןעוו

 ןעוועג טינ יז זיא טייברַא עבָארג וצ זַא ןעהעזענ ןעמ טָאה דנעה עט

 טפיוקרעפ ןעגרָאמ טפרארעג סע ןעבָאה ןעיורפ ייווצ עזעיד ..טניואוועג

 -עיד ןופ רעמיהטנעגייא רעד ןוא .עיטרַאּפ ס'רעלק טנייס טימ ןערעוו !

 עכריק א ןופ דעילגטימ רעכילטסירק רעמורפ ַא ןעוועג ןזיא ייווצ עז

 .רלעג יד ןענירק ייז רַאפ טעוװ רעכלעוו ,קרָאידוינ ןיא

 ענילעמע ןוא ענַאסוס ןעפור ןעלעוו רימ עכלעוו ,ייווצ עזעיד

 רעמורפ ןוא רעגידריווסנעבעיל ַא ןופ סרענעיד:בייל יד ןעוועג ןענייז

 ןָאיגילער ןיא טנרעלענ טוג ייז טָאה עכלעוו ,סנעילרָא וינ ןיא עמַאד

 ןוא ,ןעזעל ןוא ןעביירש טונ טנעקעג ןעבָאה ייז .ןערעינַאמ ענייפ ןוא

 -נייא רעד רעבָא .ענַאל רעייז ןיא ךילקילנ טלהיפעגנ ךיז ןעבָאה ייז

 -כַאנ ךרוד ןוא זיוה יד טרהיפעג טָאה ןירעצישעב רעייז ןופ ןהוז רעניצ

 ןוא תובוח עסיורג ןיא ןירַא רע זיא גנודנעוושרעפ ןוא טייקניסעל

 -עג זיא ןערָאטידערק עטסערג ענייז ןופ ענייא .טריטָארקנַאב ךילדנע
 -עג ןעבָאה .מָאק דנע .ב .קרָאידוינ ןופ .מָאק דנע .ב עמריפ יד ןעוו

 ןענייל לָאז רע זַא ,סנעילרָאדינ ןיא טַאקָאװדַא רעייז וצ ןעבעירש

 ןעיורפ ייווצ יד ןערעהעג וצרעד) םוהטנענייא-דנורג יד ףיוא זָאלַאנ ש

 ןעסיוו ןעזָאל סע לָאז ןוא (סעיצַאטנַאלּפ יד ןופ סרעגענ ?ייהט ַא ןוא

 -נייא ןייא ןוא טסירק רעמורפ ַא ןעוועג זיא .ב רעדורב .קרָאידינ ןיא

 ןיא ןענופעג םוראד ךיז טָאה רע ,ןעטַאַאטש עיירפ יד ןיא רענהָאװ }
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 טָאה ! זיא רע ןַאמלערַא ַא ראפ סָאװ רָאנ טנעכערעב טצעי --
 .טרעפטנעעג ָאבמַאס

 ףלָאדַא טָאה ,עילימַאפ ס'רעלק טנייס וצ טגנַאלעב בָאה ךיא ---
 .ץלָאטש טימ טנָאזעג

 טינ ךיז ןעצעש ייז ביוא ,ןערעוו ןעגנַאהעג ךיא לָאז ! ױזַא --

 -רָאג לעפייווצ ךיא .ןערָאװעג רוטּפ ריד ןופ ןענייז ייז סָאװ ךילקילג

 טָאה ,ּפעט עטלַא יד טימ ןעמַאזוצ ןעפיוקרעפ ךיד ןעלעוו ייז זַא טינ

 .ןָאט ןעדנעסייב ַא טימ טגָאזעג ָאבמַאס

 טָאה רע ןוא רעטרעוו עזעיד ןופ ןערָאװעג ןעדנוצעגנָא זיא ףלָאדַא

 -עג םהיא טָאה ןוא רענגעג ןייז ףיוא רעגיט ַא יװ ןָאהטעג ףרָאװ ַא ךיז

 ןעירשעג ןוא טכאלעג ןעבָאה ערעדנַא יד .ןעטייז עלַא ןופ טעשטכוב

 .רעמיהטנעגייא םעד טכארבעגניירא טָאה םרַאיל רעד ןוא

 רע טָאה ! גנונדרָא --- ,גנונדרא ? הרבח ,סָאד זיא סָאװ ---

 .דנַאה רעד ןיא שטייב רעסיורג ַא טימ גידנעמוקניירַא ןעפורעגסיוא

 ןיא ָאבמַאס רָאנ ,ןעלקניוו יד ןיא ןעפָאלוצ ךיז ןענייז עלַא

 םעד ייב ןסחי א רַאפ טנעכערעג ךיז טָאה רע ?ייוו ,ןהעטש ןעבילבעג

 רענעי ןעוו ,ּפָאק םעד טרהעקענּפָא לענש לָאמ ןעדעי טָאה ןוא תיבה לעב

 .שטייב ן'טימ ןעגנַאלרעד טלָאװעג םהיא טָאה

 ךָאד טסייוו רהיא .רימ טינ ןענייז סָאד ,רעטסַאמ ,טָאג --

 עלענער ןענייז ייז .עיינ יד ןענייז סָאד .טינ ךיז ןעּפעשט רימ זַא

 טימ ךיז ןעצייר ןוא ,ןערעירפוצ טיג זנוא ןעזָאל ייז ; םילָאװיײט

 .זנוא

 ן'םָאט ןוא ן'ףלָאדַא וצ טדנעוװעג הטריוו רעד ךיז טָאה ףיורעד
 סױרַא זיא ןוא ּפעלק עכילטע טגנַאלרעד ייז ךיז ןעגערפכאנ םוש ןהָא ןוא

 ענייפ יו ןעמהענעב ךיז ןעלָאז ייז זַא ייז גידנעגָאזנָא ,רעמיצ ןופ

 .ןעשנעמ

 רַאפ רעמיצ םעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ענעצס עזעיד דנערהעוו

 רעמיצ םעד ןיא ךיז טוהט סע סָאװ ןָאהט קוק ַא רימ ןעלעוו ,רענעמ

 .ןעיורפ יד ראפ

 ,ןעיורפ עלעיפ ןעפָאלשענ ןענייז דרע רעד ףיוא טקערטשעגסיוא

 ןופ ; סייוו טעמכ ענערעישרעפ ןוא ךעּפ יו ץרַאװש ייז ןופ עלעיפ
 .רעדניק עגנוי זיב טלַא ץנַאג

 "ומט סעמעוו ,והָאי ןהעצ ןופ לעריימ ענהעש ַא ןעגעלעג זיא ָאד
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 יז ןעלעוו ,רעטנומ ןוא גידעבעל ןייז ןעלעוו ייז ןעוו זא ןייא ייז טדער
 .טוג ןייז ייז טעוו סע ןוא רעטסַאמ ןעטוג ַא ןעגירק

 -וצ טגָאזעג ָאבמַאס טָאה ? רעגענ רענעי ןעטרָאד טוהט סָאװ ---

 ָאבמַאס .ןעגנאגעגסיורא זיא סגעקס .רמ ןעוו ,ןע'םָאט וצ גידנעהעג
 "על ,טיובענ קרַאטש ןוא סיורג ,רעגענ רעצרַאװש רהעז ַא ןעוועג זיא
 .ץייוו ןעבָארג טימ ל?ופ ןוא גידעב

 וצ גידנעהעגוצ טגערפעג ָאבמַאפ טָאה ? ָאד וטפוהט סָאװ --

 ? ַאה ,ךיז טסגרָאז .טייז ןיא םהיא גידנעסיוטש ןוא ןע'םָאט
 "ור םָאט טָאה ןָאיצקוַא ן'פיוא ךימ ןעמ טפיוקרעפ ןעגרָאמ ---

 .טגָאזעג גיה
 סָאד זיא ,הרבח ! ַאה ! אה ! ןָאיצקוא ןיא ןעפיוקרעפ ---

 ייז ! ןָאיצקוַא ןיא ךימ ןעמ טפיוקרעפ יאוולה ! רעטכעלעג ןייק טינ
 סָאד סע טמוק יו רעבָא .גידנעכַאל טלעקייקעג רימ ייב ךיז ןעטלָאװ
 -רעד ? ןָאיצקוא ןיא טפיוקרעפ ןענרָאמ טרעוו אתורבח עצנַאנ רעייא
 רנַאה עצרַאווש עסיורג ןייז טגיילענפיורַא טסָארּפ ץנַאנ רע טָאה ייב

 .רעטלוש ס'ףלָאדַא ףיוא

 ןעפורענסיוא ףלָאדַא טָאה ! ןעדעירפוצ ךימ זָאל ,העז --
 ןוא ןעגיוא עגידרעייפ טימ ן'ָאבמַאס גידנעקוקנָא ןוא גידנעגנירּפשפיוא
 .לעקע טימ

 ,סרענענ עסייוו יד ןוֿפ רענייא זיא סָאד ! הרבח רָאנ טהעז --
 "וצ טגָאזעג רע טָאה ! טקעמש סע --- ,ברַאפ ענעטעמס טרָאס ןימ ַא
 ! טָאג ,הֶא .זָאנ רעד טימ םהיא גידנעקעמש ןוא ן'ףלָאדַא וצ נידנעהעג
 יז ןעטלָאװ ןעטרָאד ; קירבַאפ קַאבַאט ַא רַאפ טוג ןעוועג טלָאװ רע
 .סַאבַאטקעמש ן'ראפ חיר ןעבענוצ לָאז רע ןעטלַאה טנעקעג םהיא

 ! םָארָאדָאכ ןעגנַאנעג טלָאװ קירבַאפ עצנַאג יד ,טָאג
 ףלָאדַא טָאה ? וטסרעה ,ןהעגקעװַא טסלָאז וד זַא ,גָאז ךיא ---

 .רעטכָאקוצ א טגָאזעג
 טָאה ,רעהַא טקוק ! ןענייז סרעגענ עסייוו יד לעדע יוװ ,טָאנ ---

 גיטרַאסיורג יו גידנעכַאמכָאנ ןוא גידנעהיצסיוא ךיז טגָאזעג ָאבמַאפ
 טסעגרעפ ,עילימַאפ רעטונג א ןיא ןעוועג זיא רע .סיוא טהעז ףלָאדַא
 ! טינ

 ,רעטסַאמ ַא טָאהעג בָאה ךיא ,טנָאזעג ףלָאדַא טָאה ,סעי ---

 .סעלעביצ קַאז ַא רַאפ ןעפיוקּפָא טנעקענ עלַא ךייא טלָאװ רעכלעוו
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 ךָאנ ןוא ףלָאדַא ,םָאט יו ,ן'ירעמ טימ טַאהעג טָאה ַאילעּפָא ססימ
 רעד וצ ןערָאװענ ןעבעגעגרעביא ןענייז זיוה ס'רעלק טנייס ןופ עכילטע
 םעד ןופ רעטלַאהנֶא רעד ,סגעקס .רמ ןופ טייקכילדניירפ רעכילבעיל
 "קוַא םעד ןופ גָאט יםעד ףיוא ןעטרַאװ וצ סַאג סיאול רעד ןיא ָאּפעד
 .ןָאיצ

 רעדיילק טימ ?ופ ןעטסַאק ןעסיורנ א טַאהענ ךיז טימ טָאה םָאט
 ןעמ טָאה טכאנייב ףיוא .טַאהעג ערעדנַא יד ךיוא ןעבָאה עבלעזסָאד ןוא
 ןענופעג ךיז ןעבָאה סע ואוו ,רעמיצ ןעגנַאל ַא ןיא טרהיפעגניירַא ייז
 ןיילק ןוא סיורג ,רעטלע םענעדעישרעפ ןופ רענעמ ערעדנַא עלעיפ
 טכַאמעג ךיז ןוא טכַאלעג ןעבָאה עכלעוו ,ברַאפ רענעדעישרעפ ןופ ןוא
 .גיטסול

 "עג טָאה ! רעדניק ,רעטייוו טקַאה ! טוג זיא ױזַא ! ַאהַא --
 לָאמ עלַא ןענייז טייל עניימ .רעטלַאהנָא רעד ,סגעקס ,רמ טגָאז
 טגָאזעג ןעדעירפוצ רע טָאה ,ָאבמַאס ,וטזיב סָאד ,הֶא .ךעליירפ
 ןוא ןעצנוק ענעדעישרעפ ךרוד טָאה רעכלעוו ,רענענ ןעדנוזעג ַא וצ
 רעד ןעוועג זיא סָאד ןוא ,ןעכַאל ןעמעלַא טכאמעג ךעלטרעוו עבָארג

 -נײרַא רעהַא זיא רע ןעו ,טרעהעג טָאה םָאט ןעכלעוו ,רעטכעלעג
 .ןעמוקעג

 ּפָאק ןיא ןענעלעג טינ ןע'םָאט זיא ןעלעטשרָאפ ךיז ןעק ןעמ יו
 "רעד טָאה רע ןוא הרבח רעכיליירפ רעד טימ ןעשימוצסיוא ךיז
 ףיוא ךיז טָאה רע ; ייז ןופ טייוו ןעטסַאק םעד טלעטשעגקעוװַא רַאפ

 ,דנַאװ רעד וצ םינּפ ןייז טנהעלעגנָא טָאה ןוא טצעזעג םהיא

 ןעכַאמ וצ עהימ עֶלַא ךיז ןעבינ הרוחס ןעשנעמ ןופ רעלדנעה יד
 ףיוא ןעסעגרעפ ןעלָאז ייז םוא ךעליירפ ןייז ןעלָאז ןעווַאלקש יד זַא

 לעיצ רעצנַאג רעד ,,גיד'הרוחש-הרמ ןייז טינ ןעלָאז ןוא תורצ ערעייז
 וװוַאלקש םעד וצ ןעמהענ ייז סָאװ ןָא טייצ רעד ןופ זא ,זיא רערעייז
 טלעמוטוצ ןייז רע לָאז ,הטואס ןיא םהיא ןערהיפ ןוא םייה ןייז ןופ
 -נירט ןוא ןעסע ייז טיג ןעמ .ןעקנעד וצ ןעבָאה טינ טייצ ןייק לָאז ןוא
 טכַאמ ןוא געט עצנַאג טלעיּפש רע ןוא רעלדיפ ַא ייז טיג ןעמ ,ןעק

 ןעצנַאט רעד סָאװ ,רענייא ךיז טניפעגנ רעמָאט .ןעצנַאט ןעמעֶלַא
 רעדנַא יד םהיא ןעטלַאה ,ּפָאק ןיא טינ םהיא טגעיל ןעגניז רעדָא

 ןעמ .ןערהָאי יד םהיא ןעהעגרעד ייז ןוא ?רעק ןעכילרהעפעג ַא רַאפ
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 .ןעגָארטענּפָא ַאילעּפָא ססימ ךיז
 רַאפ ןעדער וצ רעטייוו עהימ ערהיא עלַא זַא ,ןעהעזעג טָאה יז

 -יירש וצ יו ןעבעילבעג טינ רהיא זיא ,טסיזמוא ןעוועג זיא ןע'םָאט
 ןוא עטכישעג עצנַאג יד ןעלייהטוצטימ םהיא ןוא יבלעש .רמ וצ ןעב
 | .ףליה וצ ןע'םָאט ןעמוק לָאז רע זַא

 דנעצטוד בלַאה ַא ךָאנ ןוא ףלָאדַא ןוא םָאט זיא גָאט ןעטסכענ םעד
 -רָאד .זיוה ערַאַאװ ןעווַאלקש ַא ןיא ןערָאװעג טרהיפעגקעווַא רענעיד

 רעכלעוו ,רעלדנעהנעוואלקש ן'פיוא ןעטרַאװ טפראדענ ייז ןעבָאה ןעט

 םעד וצ ןעווַאלקש עיטרַאּפ ַא ְךָאנ טימ ןעמהענטימ טפראדעג ייז טָאה

 .ןָאיצקוַא

 .לעטיּפַאק רעטסגיסיירד

 .זיוה ערַאַאװ ןעווַאלקש יד

 זַא ,ןעקנעד עלעיפ ןעלעוו טכיילעיפ ! זיוה עררַאװ ןעווַאלקש ַא
 -ניירַא טינ רָאנ ןעק שנעמ ןייק ואוו ,ץַאלּפ רעכילקערש ןימ ַא זיא סָאד -

 רעטריזיליוויצ רעניטנייה ןיא .תועט ַא ןעבָאה ייז ןעלעו ,ןהעג
 טצוּפרעפ ױזַא רעבָא ,ןעכַאז עטסכילקערש יד ןָאהטעג ןערעוו טלעוו
 סע םיעותעת םישעמ עכלעוו ןעקרעמעב טינ ןעביוא ןופ לָאז ןעמ סָאד
 ן'םיוא רעייהט רהעז זיא הרוחס עכילשנעמ .,ןעטנוא ןָאהטעגבָא ןערעוו
 טוג ןוא טגיניירעג טוג ,טעמרָאקעג טוג ייז ןענייז ראפרעד ,קרַאמ
 ַא .זײרּפ ןעטונ ַא ןענירק ייז ראפ לָאז ןעמ ידכ ,טסַאּפענפיוא
 ?עיפ טינ ןעסיורד ןופ זיא ,סנַאעלרָא וינ ןיא זיוה הרוחס-ןעוואלקש

 -אלקש ךס ַא .,ןייר ןעטלַאהעג זיא ןוא רעזייה ערעדנַא יד יו רעסואמ

 סלַא ןענעיד וצ ןענייש ןוא לעכעד ַא רעטנוא ןעסיורד ןיא ןעהעטש ןעוו
 .גינעווניא זיא קרַאמ רעד זַא ןעגייצ וצ םוא דליש ַא

 ןעטכארטעב וצ ןעדאלעגנייא ךילפעה ץנַאג רהיא טייז ןעטרָאד

 "ירב ,סרעטסעווש ,סרעטומ ,סרעטָאפ אד טניפעג רהיא .הלגחפ יד
 -לונַא ןעפיוק ייז טנעק רהיא .רעדניק עניילק ןוא עגנוי ,עטלַא ,רעד
 : .זייווניצנייא רעדָא ענ

 סָאװ גנודעררעטנוא רעד ךָאנ ייווצ רעדָא גָאט ַא ןעוועג זיא סע
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 טלַאה ןעמ זיב טונ גנַאל ױזַא ןייז טעוו רע .,רע יו עכלעזַא טרעדנוה
 .דנַאה ןיא םהיא

 רע ןעק ,ןעפיוקרעפ םהיא טסעוו וד ןעוו ,ןעכערעב רעבָא --

 .רעטסַאמ ןעטכעלש א ןעגעירק ךָאנ
 .טגָאזעג ירעמ טָאה ! ןעכַאז עטסוּפ סעלַא זיא סָאד ,הֶא --

 ןעטכעלש ַא ןעגירק לרעק רעטונג ַא ןעק טרעדנוה ןופ לָאמ ןייא טינ
 טרער ןעמ שטָאכ ,טוג ןענייז סרעטסַאמ עטסרהעמ יד ,רעטסַאמ
 ןיא ןעסקאוועגפיוא ןיב ןוא טבעלעג בָאה ךיא ,ייז ןענעג ?עיפ ױזַא

 לָאז רעטסַאמ ַא זַא טנעגעגעב טינ לָאמנייק ךָאנ בָאה ךיא ןוא הטואס
 -רעפ סע ןעבָאה ייז ןעוו ךילריטַאנ .,רענעיד ענייז ןעלדנַאהעב טכעלש

 ַא ןעגירק ןיוש טעוו רע .טינ ךיז ךיא גרָאז ןע'םָאט רַאפ .טנעיד
 .רעטסַאמ ןעטונ

 זַא סייוו ךיא ,טגָאזענ שינרענע אילעפֶא ססימ טָאה ,לעוװ ---
 .ןע'םָאט ןעיירפעב וצ ןעוועג זיא ןַאמ ןייד ןופ שנואוו רעטצעל רעד

 ַאװע רערעייהט רעד וצ ןעכערּפשרעפ רעטצעל ןייז ןעווענ זיא סָאד
 ןעמהענ ךיז טסנעק וד זַא טינ קנעד ךיא ןוא ,טעב ןעטיוט רהיא ףיוא
 .שנואוו ןעטצעל ןייז ןעגעג ןהעג וצ טייהיירפ יד

 -יארע רעזעיד ייב לעכיט ן'טימ טכיזעג רהיא טקעדרעפ טָאה ירעמ
 רהיא ןעכיורבעג וצ קרַאטש ןוא ןענייוו וצ ןעגנאפעגנָא טָאה ןוא גנורעג
 .ןעּפָארט-שולח טימ עלעשעלפ

 טנעכערעב רענייק .,טגָאזעג יז טָאה ! רימ ןענעג זיא סעלַא --

 ןענהאמרעד ךימ טסעוו וד זַא ,טביולנעג טינ בָאה ךיא ! טינ ךימ

 ןענייז תורצ וניימ ! טינ ךימ טסעדיילטימעב וד .תורצ עניימ ןָא

 יז בָאה ךיא ןוא רעטכָאט ןייא טַאהעג בָאה ךיא .,רַאברעדנָאז ױזַא
 טסַאּפעג רימ טָאה רעכלעוו ,ןַאמ ַא טָאהעג בָאה ךיא .ןערהָאלרעּפ
 םהיא בָאה ךיא ןוא --- ןעסַאּפוצוצ סעּפע רעווש ױזַא זיא רימ ןוא ---
 ,טינ ?היפעגטימ ןייק רימ טימ וטסָאה טנייש סע יו ןוא .ןערהָאלרעּפ

 יו טסייוו וד ןעוו ,גיצרַאהגנירג ױזַא רימ סע טסנהָאמרעד וד ןוא
 סע רעבָא ,טוג סע טסניימ וד זַא ןֶא םהענ ךיא .דייל ךיא ךילקערש

 טכוזעג טָאה ןוא טגָאלקעג טָאה ירעמ ןוא .טכערנוא רעסיורג ַא זיא
 ןעגניירב ,רעטסנעפ יד ןענעפע ן'ימעמ ןעסייהעג טָאה ןוא םעהטָא ךָאנ

 ןעליּפשוצּפָא ןוא ּפָאק רהיא ןעצענ וצ ןוא ,לעשעלפ-רעפמַאק יד רהיא

 טָאה ןערָאװעג זיא ָאד סָאװ ?ומוט ןעסיורג םעד ןיא ןוא .,דיילק רהיא
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 .איִלעפָא ססימ ייב טגערפעג ירעמ טָאה ? וטסקנעד סָאװ -+
 -עפָא ססימ טָאה ,ךיא קנעד ,עדָאמ רעד ןופ ּפֶא טגנעה סָאד --

 .ךיא יו ןעלייהטרוא רעסעב רעּבירעד טסנעק וד .טרעפטנעעג ַאיל
 טינ בָאה ךיא סָאד ,טגָאזעג ירעמ טָאה ,זיא טקַאפ רעד ---

 ףיוא בינ ךיא יו ױזַא ןוא ,ןָאהטנָא ןענעק לָאז ךיא סָאװ דיילק ןייק
 סעּפע ףיוא טצעי ךיא זומ ,קעװַא ךָאו עטסכענ רהָאפ ןוא זיוה יד
 .ןעסילשעב

 ? לענש ױזַא ןיוש וטסרהָאּפ ---
 ןוא רע סָאד ,ןעבעירשעג טָאה רעדורב ס'רעלק טנייס ,סעי ---

 רעסעב ןעלָאז רענעיד יד ןוא ?עבעמ יד זַא ,ןעקנעד טאקָאװדַא רעד
 "רַא םעד ןיא ןעביילב לָאז זיוה יד ןוא ןָאיצקוא ןיא ןערעוו טפיוקרעפ
 .דנעה ס'טאקָאװ

 טימ ןעלעוו טלָאװ ךיא רעכלעוו רעביא ךַאז ןייא ָאד זיא סע --
 -ַארּפשרעּפ טָאה ןיטסונוא .טגָאזעג ַאילעפָא ססימ טָאה ,ןעדער ריד
 ךיא .ןערעיּפַאּפ יד ןעבעגעגנָא ןיוש טָאה ןוא טייהיירפ יד ןע'םָאט ןעכ

 .ןעגידנע סָאד טסעוו וד זא ףָאה
 .טרעפטנעעג ףרַאש ירעמ טָאה ! ןָא טינ רָאג ךיז טבייה סע ---

 ןערילרעפ טינ ?ליוװ ךיא .זיוה ןיא רענעיד רעטסרעייהט רעד זיא םָאט

 זיא רע ? טייחיירפ רע ףראד סָאװ וצ סנעטייווצ ,דלענ לעיפ ױזַא

 .ױזַא ּפֶא רעסעב
 רעטסַאמ ןייז ןוא ,טייהיירפ רעד ךָאנ רהעז טרַאג רע רעבָא --

 .טגָאזעג ַאילעפָא ססימ טָאה ,ןעכָארּפשרעּפ םהיא סע טָאה
 "עג ירעמ טָאה ,טינרָאנ ךיא לעפייווצ יירפ ןייז ?יוו רע זא ---

 ; תושפנ ענעדעירפוצנוא ןענייז ייז לייוו ,עלַא סָאד ןעליוו ייז ,טגָאז
 סע .ןעגעירק טינ ןענעק ייז סָאװ ןעכַאז ןעבָאה גידנעטש ןעליוו ייז
 ןייק ןיא ןעוואלקש ןעיירפעב וצ טינ ּפיצנירּפ ןיימ טּפיוהרעביא זיא
 רע זיא רעטסַאמ ןעגנערטש ַא רעטנוא זיא רעגענ ַא ןעוו .לַאפ
 -יברַא טינ ?יוװ ןוא ליופ רע טרעוו ,טייהיירפ רעבָא םהיא ביג ;טונ
 בָאה ךיא .,ןעברָאדרעּפ ץנַאג טרעוו ןוא ן'רוכיש וצ ןָא טבייה ,ןעט

 ןייק רָאג ייז טוהט ןעיירפעב רעד ,לָאמ טרעדנוה טניואוועגייב סע
 ,טינ הבוט

 .שפנ רעניסיילפ ןוא רעטונ ַאזַא זיא םָאט רעבָא ---

 ןעהעזעג ןיוש בָאה ךיא ! ןעדערנייא טינ רימ טספראד ֹוד --
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 "ױצ רעקרַאטש טָאה רע .ןעקנוזעג ףיש יד זיא ָאד ןוא --- טעטערעג
 ןעגנולשעגּפָארַא טָאה ןוא טסורב ןייז ףיוא םערָא ענייז טקירדעגנעמַאז
 .ןערהערט ערעטיב יד

 "עב םהיא טָאה עכלעוו ,אילעפָא ססימ טבוזענפיוא טָאה רע

 .טייקכילרניירפ רעטסערג רעד טימ טיוט ס'אווע טייז טלעדנאה

 רימ טָאה רעלק טנייס רעטסַאמ ,טגָאזעג רע טָאה ,יליפ ססימ ---

 טָאה רע זַא ,טלהעצרעד רימ טָאה רע ,טייהיירפ ןיימ ;עכַארּפשרעּפ
 טלָאװ יליפ ססימ ןעו ,טצעי ןוא .,ןערעיּפַאּפ יד ןעבעגעגנָא ןיוש

 טלָאװ ,םעד ןעגעוו סיסימ רעד טימ ןעדער ןוא עהימ יד ןעבעגנעג ךיז

 .רעלק טנייס רעטסַאמ בעילוצ ןָאהטעג סָאד רשפא יז

 סעלַא ןָאהט לעוװ ךיא ןוא ,םָאט ,ריד רַאפ ןעדייר לע ךיא ---
 טגנעה סָאד ביוא רעבָא ,טגָאזעג ַאילעפָא ססימ טָאה ,ןעק ךיא סָאװ
 -טסעד ןופ .גנונפָאה גינייוו ךיא בָאה ,רעלק טנייס סעסימ ןופ ּפָא
 .ןעריבורּפ ךיא לעװ ןעגעוו

 סָאװ םעד ךָאנ געט רֶאָאֹּפ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ךערּפשעג רעזעיד
 טקַאּפעג ךיז טָאה אילעפָא ססימ דנערהעוו ,ן'ַאזָאו טימ טריסַאּפ טָאה

 .םייהַא ךיז וצ ןערהָאפוצקעװַא
 ךָאנ טָאה ןוא ךַאז יד טניילרעביא טונ ךיז טָאה איִלעפָא סימ

 ןענעוו טכַאמעג טָאה יז סָאװ עבָארּפ עכילציננוא יד טכַארטעב לָאמ ַא
 -עג סלאמאד יז טָאה רשפא זַא ,סולש םוצ ןעמוקעגנ יז זיא ,ן'אזָאר

 ןייז טעו ןוא רעכייוו ןייז טצעי יז טעוו ,ן'ַאזָאר רַאפ ףרַאש וצ טדער
 -עגנעמַאזוצ יורפ עגיצרעהטוג יד טָאה יוזא ןוא .,שיטַאמָאלּפיד רהעמ
 .רעמיצ ס'ירעמ ןיא קעװַא זיא ןוא גייצקירטש רהיא טקַאּפ

 טימ טרַאּפשעגרעטנוא ןַאוװיד ַא ףיוא גידנעגיל ןענופעג יז טָאה יז
 טצעי זיא עכלעוו ,עניישזד דנערהעוו ,טייז רהיא רעטנוא סנעשיק
 -רעפ סיסימ רעד רַאפ טגיילעגרעדנַאנַאפ טָאה ןעפיוקנייא ןופ ןעמוקעג
 ,ךוט עצרַאוװש עניד ענעריש

 גידנעביילקסיוא טגנָאזעג ירעמ טָאה ,טוג ןייז טעוװ סָאד טָא --

 עגיטכיר ַא זיא סָאד ביוא ,רעכיז טינ ןיב ךיא רעבָא ,ערַאַאװ קיטש ַא
 ,ברַאפ רעיורט

 "רעד סיסימ ,טגָאזעג טפַאהבעל עניישזד טָאה ,סיסימ ,טָאג ---

 ןעוו דיילק ַאזַא טקנוּפ ןעגָארטעג טָאה ,,יורפ ס'לַארענעג םעד ןָאנעב
 .ןעברָאטשעג זיא לארענעג רעד
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 טלהיפעג טָאה יז ןעד ,ּפָאק םעד ןעגױבעגּפָארַא טָאה עניישזד
 רהיא ןעטלַאהעגנייא טָאה ַאילעפָא ססימ .ךיוא יז ןעמ טניימ סָאד זַא
 ןעדייר טימ זַא ,טסואוועג טָאה יז ןעד ,ןעגיוושעג טָאה ןוא ןרָאצ
 זיא ןוא ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה יז .ןעכַאמ טינ רעסעב ןיוש יז טעװ
 .רעמיצ ןופ ןעגנַאנעגסיורא דייהרעליטש

 זַא ן'אזָאר ןעלהעצרעד וצ רעווש ןעוועג זיא ַאילעפָא ססימ רַאפ

 רענעיד ַא ןעמוקעג זיא רעטעּפש .ןערהיפסיוא טנעקעג טינרָאג טָאה יז
 ןוא ןענייוו רהיא ץָארט זיוה-סיימש ןיא ן'ַאזָאר ןעמונעג טָאה ןוא

 .ןרעמָאי -

 ןאקלַאב ן'פיוא ןענַאטשעג םָאט זיא רעטעּפש געט רֶאֶאַּפ ַא

 טייז .ןעגנַאגעגוצ םהיא וצ זיא ףלָאדַא ןעו ,טייהרעטכארטרעפ
 רע ,קערש ענייא ןיא ןעוועג ףלָאדַא זיא ןעברָאטשעג זיא רעלק טנייס
 רעבָא ,טאהעג דנייפ לָאמ עלַא םהיא טָאה ירעמ זַא ,טסואוועג טָאה

 טצעי .טרַאעג טינ םהיא סע טָאה טבעלעג טָאה רעטסַאמ ןייז ןעוו

 ירעמ .ןעריסַאּפ םהיא ןעק הרצ ַא זַא טונימ עדעי טעטראוורע רע טָאה
 טימ ןוא טַאקָאװדַא רהיא טימ ןעננוהטַארעב ערערהעמ טַאהעג טָאה
 ןעפיוקרעפ וצ ןעבעילבעג רהיא ייב זיא סע ןוא רעדורב ס'רעלק טנייס
 -הָאֿפ ןוא ןעכַאז ענענייא ערהיא ןעזָאל רָאנ ןוא רענעיד יד טימ זיוה יד
 .עיצַאטנאלּפ סרעטָאפ רהיא וצ ןער

 טָאה ,ןערעוו טפיוקרעפ עלַא ןעלעוו רימ זַא ,םָאט וטסייוו ---
 .טגָאזעג ףלָאדַא

 .טנערפעג םָאט טָאה 4 טרעהעג סע וטסָאה ױזַא יו --

 סיסימ יד ןעוו ,גנַאהרָאפ ַא רעטניה ןעטלַאהעב ךיז בָאה ךיא ---
 .טַאקָאװדַא ן'טימ טדערעגנ טָאה

 .ץפיז ַא טימ טגָאזעג םָאט טָאה ,ױזַא טָאנ ?יוו אמתספמ ---

 + ףלָאדַא טָאה ,רעטסַאמ ַאזַא ןעבָאה טינ לָאמנייק ןעלעוו רימ ---
 ןערעוו טפיוקרעפ רעסעב ?יוװ ךיא רעבָא .טייהטמיטשעב טימ טגָאזעג
 .סיסימ רעד רעטנוא ןייז רעדייא

 -םָאה יד .לופ ןעוועג זיא ץרַאה ןייז ; טרהעקעגּפָא ךיז טָאה םָאט
 ןוא יורפ עטייוו ןייז ןענעו ןעקנאדעג רעד ,טייהיירפ ףיוא גנונ
 ןופ זָארטַאמ םעד רַאפ יוװ ױזַא ןענעישרע םהיא רַאפ ןענייז רעדניק
 .ןיוש טָאה רע ןוא גערב ןייב ןעוועג ןיוש זיא עכלעוו ,ףיש רעדנעקניז ַא

 טנעכערעג ןיוש ךיז טָאה רע ןוא טדָאטש ןייז ןופ רעזייה יד ןעהעזעג
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 ףיא ןעוו ןעבָאה הטרח רהעמ טעוװ יז 4? הטרח טָאה יז ,ױזַא ---
 ןופ ןעטילעג גונעג גנַאל בָאה ךיא ! ןערעוװ גיטרַאפ רהיא טימ לעװ
 .טסימ ןיא ןרעגלַאװ רימ ייב ךיז יז טעוו טצעי .,הּפצוח רהיא

 ןיא --- ,געוו רעדנַאנַא ןיא ןעפארטשעב טינ יז וטסנעק רעבָא --

 ? עדנַאש אזַא ןייז טינ לָאז רעכלעוו ,געוו א

 רהיא .עדנַאש וצ ןעכַאמ יז ליוו ךיא ; עקַאט ךיא ?יוװ סָאד ---
 רהיא ףיוא ןוא טייקנהעש רהיא ףיוא טיובעג יז טָאה ןעבעל ןעצנַאג
 טעוו רעכלעוו ,ןָאסעל ַא ןעבעג רהיא לעוװ ךיא ןוא ,עמַאד ַא ןופ לעטש
 .זיא יז רעוו ןענהאמרעד יז

 -לעדע יד טסבראדרעפ וד ןעו ,ןעכערעב ,עניזוק ,רעבָא --
 יז וטסבראדרעפ ,לעדיימ ַא ןיא עדנַאש ןופ ?היפעג םעד ןוא טייק
 .ןעצנַאג ןיא

 -ַאל ןעשינָאריא ןייא טימ טגָאזעג ירעמ טָאה ! טייקלעדע ---
 ,ןעזייוו רהיא לע ךיא ! יז יו ַאזַא רַאפ טרָאװ רענהעש ַא רהעז ,ןעכ

 עטסגיּפמול יד יו רעסעב טינ יז זיא טייקלעדע רעצנַאג רהיא טימ זַא
 .סַאג ןופ עקרעגענ

 "םַאזיורג אזַא רַאפ טָאנ רַאפ ןרעפטנערעפ ןעזומ ךיז טסעוו וד ---
 .טגָאזעג ףרַאש ַאילעפָא ססימ טָאה ,טייק

 טײקמַאזיורג סָאװ ןעסיוו ןעלעוו טלָאװ ךיא 4? טײקמַאזיורג --
 ייז בָאה ןוא ץימש ןהעצפופ ןעבעג ןעסייהעג רָאנ בָאה ךיא ! זיא
 ןייק ָאטינ ןיא ייברעד זַא ,רעכיז ןיב ךיא .טכייל ןעבעג ןעסייהעג
 ! טײקמַאזיורג

 ןיב ףיא .טגָאזעג ַאילעפָא ססימ טָאה ! טייקמאזיורג ןייק ---
 טע'גרה'עג ךיילג ןעלעוו רעסעב טלָאװ לעדיימ עדַאיל ַא זַא ,רעכיז
 ! ןערעוו

 ; ןעלהיפעג ענייד ןעבָאה סָאװ יד וצ ןעהעזסיוא ױזַא געמ סָאד --
 -נייא רעד זיא סָאד .וצרעד טנהעוועג ןענייז תושפנ עזעיד עֶלַא רעבָא
 ןרעוו ייז ןעמ טזָאל רעמָאט .גנונדרָא ןיא ןעטלַאה וצ ייז געוו רעניצ

 סע ןעבָאה רענעיד עניימ יוװ ױזַא ,ּפָאק ן'פיוא ייז ןעכירק ,םיצירּפ
 רעוו ןהעטשרעפ וצ ןעביג ייז ןעגנאפעגנָא טצעי בָאה ךיא .,ןָאהטעג
 ןעלעוו ייז ןעוו ןעסיימש ןעקיש ךיילג עלַא ייז לע ךיא .,ןענייז ייז

 גידנעקוקמורא ךיז טגָאזעג ירעמ טָאה ,ןענייז ייז רעוו ןעסיוו טינ
 .קילב ןעדנעשרעה א טימ
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 ,ןַאמ ןעכילקערש אזַא וצ ךָאנ ןוא !| ַא מ: ַא וצ ןעקיש וצ ךימ רעבָא
 ! יליפ ססימ ,עדנַאש יד ךיז טנהָאמרעד ---

 ייב ןעוועג זיא סע זַא ,טסואוועג טוג רהעז טָאה ַאילעפָא ססימ
 ןעירפ ןעקיש וצ ףיורבעג רעכילנייוועג ַא סרעטלַאהנעװַאלקש יד

 ,רענעמ עטסגירדינ יד וצ זיוה-סיימש רעד ןיא ךעלדיימ עגנוי רעדָא
 ַא רַאפ ןעכַאמ וצ סָאד ןעברָאדרעּפ ױזַא ןעוועג ןענייז עכלעוו רענעמ
 ַאזַא וצ טצעזעגסיוא ןייז ןעטרָאד ןעלָאז ךעלדיימ יד ןוא ,ןָאיסעפָארּפ

 טָאה יז רעבָא רָאפעב ןופ טסואוועג סע טָאה אילעפֶא ססימ .עדנַאש
 ראפ טָאה יז זיב ,טייקכילקריוו רעד ןיא ןעהעזעג טינ לָאמנייק סע -

 טרעטיצעג טָאה עכלעוו ,ן'אזָאר ןופ טלַאטשעג עלעדע יד ןעהעזעג ךיז
 ןיא טמַאלפעגפיוא טָאה טולב עכילרהע עצנַאנ ערהיא .טַאלב ַא יו

 טָאה יז רעבָא .,ןרָאצ ןופ ץרַאה רהיא טכָאקוצ טָאה ןוא ןעקַאב ערהיא
 דנַאה רהיא ןיא רעיּפַאּפ םעד גידנעשטעווק ןוא ,טשרעהעב ךיילג ךיז
 : טגָאזעג עמיטש עכילנייוועג רהיא טימ יז טָאה

 .סעסימ ןייד וצ ןהעג לע ךיא ,דניק ,ךיז ץעז --

 "עג ךיז וצ יז טָאה ! םַאזיורג זיא סע ! עדנַאש ַא זיא סע --
 .רעמיצ םעד ןעגנַאגעגכרוד זיא יז ןעוו טגָאז

 ל?הוטש ןעמעווקעב רהיא ןיא גידנעציז ן'ירעמ ןענופעג טָאה יז

 ,רָאָאה ערהיא טמעקעג טָאה ןוא ימעמ ןענַאטשעג זיא רהיא ןעבענ ןוא
 יד טצארקעג רהיא טָאה ןוא דרע רעד ףיוא ןעסעזעג זיא עניישזד
 .סיפ

 .טגערפעג איִלעַפָא ססימ טָאה ? טנייה ךיז רהיא טלהיפ יו ---

 רעד ןעוועג זיא ןעגיוא יד טימ שטעווק ַא ןוא ץפיז רערעווש ַא
 ףיא ,הֶא --- .טגָאזעג יז טָאה ןאד ; טנעמָאמ ןעטשרע םעד ןיא רעפטנע
 ןוא ,טוג ץנַאג ךימ ?היפ ךיא זַא טנייש רימ ,עניזוק ,טינ סייוו
 .לעכיט ןעטרידרָאב ץרַאוװש ַא טימ ןעניוא יד טשיוועג ךיז טָאה ירעמ

 ,טסוה ַא טימ טגָאזעג ַאילעפָא ססימ טָאה ,ריד וצ םוק ךיא --
 .ַאזָאר רעמירָא רעד רַאפ עטיב ַא טימ

 רעבירַא זיא טייקטיור א ןוא ןעניוא יד ןעביוהענפיוא טָאה ירעמ
 .ןעקַאב עלעג ערהיא רעביא

 ? ןעטרָאד זיא סָאװ ,ל?עװ ---
 "עב טָאה יז סָאװ רעלהעפ םעד ףיוא הטרח רהעז טָאה יז --

 .ןעגנַאג
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 ַא ןעוועג זיא ןעטרָאד .ענישזורּפ ַא ןופ טנעפעעג ךיז טָאה רעכלעוו
 ,טכיזעג ןעיורפ םענהעש דליב ןוא ןעלעדע ןייא ןופ טערטרָאּפ רעניילק

 ןעמ .רָאָאה עצרַאווש ןופ ןעקָאל ַא ןענעלעג זיא לעזעלג ַא רעטנוא ןוא
 וצ ביוטש -- ,טסורב רעטיוט רעד ףיוא קירוצ טגעלעגקעװַא סע טָאה
 עכילדנעגוי ןופ ץכעביילברעביא עגירעיורט ,עמירָא --- ! ביוטש

 עגיטצעי ןעּפַאלק םערַאװ טכַאמעג לָאמ ַא ןעבָאה עכלעוו ,תומולח

 ! ץרַאה עטלַאק
 ןעוועג אילעפָא ססימ זיא גנוגידרעעב רעד ךָאנ ןעכָאװ רֶאֶאּפ ַא

 טרעהרעד ךיז טָאה ריהט ןיא ּפַאלק רעטכייל ַא .רעמיצ ןיא רהיא ייב
 -ַאטשעג זיא ריהט רעד ייב .,ןענעפע ןעגנַאגעג זיא ַאילעּפָא ססימ ןוא
 -עג ןוא גנונדרָאנוא ןיא רָאָאה יד טימ ַאזָאר עקטַאלומ ענהעש יד ןענ
 .ןענייוו ןופ ןעניוא ענעלָאװש

 עינק יר ףיוא גידנעלַאפ טנָאזעג יז טָאה ,יליפ ססימ ,הֶא ---
 ראפ טעב ןוא ירעמ ססימ וצ טהעג .דיילק ן'ראפ גידנעמהעננָא יז ןוא
 .ןעסיימש ךימ לָאז ןעמ זַא ,זיוה סיימש ןיא ךימ טקיש יז ! רימ

 .רעיּפַאּפ ַא ַאילעפָא ססימ טגנאלרעד טָאה יז ןוא ! טהעז

 םעד וצ דנַאה ס'ירעמ ןופ ןעבעירשעג להעפעב ַא ןעוועג זיא סע

 רעד לָאז רע זַא ,סרעגענ יד טסיימש ןעמ ואוו זיוה רעד ןופ רעטסַאמ

 .ץימש ןהעצפופ ןעבעג להעפעב םעד ןופ ןירעגנערברעביא

 .טנערפענ אילעּפֶא ססימ טָאה ? ןָאהטעג ןעד וטסָאה סָאװ --

 עטכעלש ַאזַא בָאה ךיא זַא ,יליפ ססימ ,ךָאד טסייוו רהיא ---

 ססימ טריבורּפנָא בָאה ךיא .רימ ןופ טכעלש רהעז זיא סָאד ; רוטַאנ
 ךיז בָאה ךיא .שטַאּפ ַא טגנאלרעד רימ טָאה יז ןוא דיילק ס'ירעמ
 רָאָאֹּפ ַא טרעפטנעעג ףיורעד רהיא בָאה ןוא ןעטלַאהנייא טנעקעג טינ
 ךרד ןענרעל רעטציא ךימ טעוװ יז זַא טגָאזעג רימ טָאה יז ,רעטרעוו
 ןעבעל ןעטוג ַאזַא ןעבָאה לעװ ךיא זַא ןעקנעד טינ לָאז ךיא סָאד ,ץרא
 טָאה ןוא ןעבעירשעג סָאד יז טָאה ןאד .טַאהעג רעהירפ בָאה ךיא יו
 .ןעגָארטּפָא ןעסייהעג רימ סָאד

 טָאה ןוא דנַאה ןיא רעיּפַאּפ ן'טימ ןענַאטשעג זיא ַאילעפָא ססימ
 ,ןָאהט לָאז יז סָאװ טכארטעג

 ױזַא טינ ךימ טלָאװ ןעסיימש רעד ,,יליפ ססימ ,טהעז רהיא -- |
 .ןָאהטעג סע טלָאװ רהיא רעדָא ירעמ ססימ ןעוו ,טרַאעג קרַאטש
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 .לעטיּפַאק רעטסגיצנַאװצ-ןוא-ןייג

 ,עטצישעבנוא יד

 ,רענעיד עצרַאװש יד ןופ תורצ יד ןופ טפָא רהעז ןערעה רימ
 ןעד ,גיטכיר רהעז זיא סע ןוא .רעטסַאמ ןעטוג ַא ןערעילרעפ עכלעוו

 לָאז רעכלעוו ,טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא סינעפעשעב ןייק טביג סע

 ,לַאפ ַאזַא ןיא ווַאלקש א יו רקפה ױזַא טצישעבנוא ױזַא ןעביילב

 ,דניירפ ןופ טצישעב רע טרעוו ,רעטָאפ ןייז טרילרעפ דניק ַא ןעוו
 עטנעקרענא טָאה רע ,ןָאהט סעּפע ןעק ןוא סעּפע זומ רע .,ץעזענ ןופ
 רעד .טפַאשלעזעג רעד ןיא גנולעטש עטנעקרענַא ןייא ןוא עטכער

 ַא יו רהעמ טינ םהיא טכארטעב ץעזעג סָאד .טינ רָאג טָאה וואלקש
 "ילשנעמ יר ןוא שפנ ַא סלַא גנונעקרענַא עגיצנייא יד .הרוחס קיטש
 .רעטסַאמ ןעטונ ַא ןופ ּפֶא טגנעה טגעירק רע סָאװ גנולדנַאהעב עּכ
 סלַא הטרעוו ?עסיב ןייז רע טרעילרעפ ,רעטסַאמ ןייז רע טרעילרעפ
 .שנעמ

 ןרעביא טכַאמ רעייז ןענעק סָאװ ,סרעטסַאמ יד ןופ ?האצ יד
 סייו רערעדעי .ןיילק זיא ,ךילשנעמ םהיא ןעלדנַאהעב ןוא רעגנענ

 ןהעצ ןופ זא סייו רע ; רעסעב ְךָאנ סע סייוו וװַאלקש רעד ןוא סע
 עכילשנעמ טימ םענייא ןעבָאה וצ ןעפָאה רָאנ רע ןעק רעטסַאמ עיינ

 "שנעמ ַא ףיוא ןעטרַאװ וצ רעווש רהעז םהיא זיא ראפרעד .ןעלהיפעג
 .רעטסַאמ ןעכיל

 םעהטָא ןעטצעל ןייז ןעזָאלענסיױרא טָאה רעלק טנייס ןעוו

 "עג ןעסירענּפָא זיא רע .רענעיד ענייז עלַא ףיוא ףױרַא קערש ַא זיא
 -ילב ןייז ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו טייצ רעד ןיא טלעוו רעד ןופ ןערָאװ
 טימ טכליהרעפ טָאה זיוה רעד ןופ עלעקניוו רעדעי .דנענוי רעדנעה
 .רענעיד עיירט ענייז ןופ ןענייוו ןוא ןרעמָאי ןעטלעפייווצרעפ םעד

 והעמ ,ןענייו רהעמ ,סעקירעטסיה רהעמ טַאהעג טָאה ירעמ
 סעלַא ןָאהטעג טָאה ַאילעּפָא ססימ ןוא .,רענעיד עמירָא יד ףיוא ןעיירש
 .רענעיד יד ןעגיהורעב ֹוצ טנעקעג טָאה יז סָאװ

 הרובק רעד וצ טעטיירעברָאפ רעּפרעק ס'רעלק טנייס טָאה ןעמ ןעוו
 ,ןָאילַאדעמ םעניילק ַא ןענופעג טסורב רעד הוא םהיא ייב ןעמ טָאה
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 טימ רעגערט יד ,רהורפיוא ןייא ןערָאװעג זיא זיוה רעצנַאג רעד ןיא
 *עזעג ןיא איִלעפָא ססימ ואוו ,לַאז םוצ ןעגנַאנעג ןענייז טסַאל רעייז
 ,טקירטשענ טָאה ןוא ןעס

 ַא ןעזעל וצ זיוה-עפַאק ַא ןיא ןעגנַאגעגניירַא זיא רעלק טנייס
 עט'רוכיש"'עגנָא ייווצ ךיז ןעבָאה ןעזעלעג טָאה רע תעשב .גנוטייצ
 ךָאנ ןוא רעלק טנייס .ןענָאלש ןעמונעג ךיז ןעבָאה ןוא טגירקוצ רענעמ

 טנייס טָאה ןעמהענ רעדנַאנַאפ טלָאװעג ייז ןעבָאה רענעמ עגינייא
 ןעכלעוו ,רעסעמ ןעסיורג ַא טימ טייז ןיא ךָאטש ַא ןעמוקעב רעלק
 .ןעסײרסױרַא םענעי ייב טלָאװעג טָאה רע

 רענעיד יד .ןרעמָאי ןוא ןעיירשעג טימ לופ ןעוועג זיא זיוה יד
 ררע'רד ןא ןעפרָאװעג ךיז ןעבָאה ןוא רָאָאה יד ןעסירעג ךיז ןעכָאח
 ַאילעפָא ססימ ןוא םָאט רָאנ .ענעגושמ יװ ןעפָאלעגמורַא ןענייז ןוא
 ךיילג טָאה יז .גנושרעהעב טסבלעז גונעג ןעבָאה וצ טניישעג ןעבָאה

 רעלק טנייס .ַאפָאז ַא ףיוא ןעטעדנואוורעפ םעד ןעגעלקעווא ןעסייהעג
 רעד ןעמוקעג זיא דלַאב .,טולב ןופ טסולרעפ ןעגעוו ט'שולח'עג טָאה

 .רָאטקָאד

 ּפֶא טגנעה סע .סױרַא עלַא ןעלָאז ,טגָאזעג רע טָאה ,טצעי ---
 .גיהור ןייז לָאז סע זַא םעד ןופ סעלַא

 ןעמעלא ןעהעזעג טָאה רע ,ןעניוא יד טנעפעעג טָאה רעלק טנייס

 "! ןעסינעפעשעב עמירָא; : טגָאזעג רָאנ טָאה רע רעבָא ,ךיז םורַא
 טָאה םורַא עלייוו ַא ןיא .ןעניוא יד טכַאמענוצ רעדעיװ רע טָאה ןַאד
 "! גנוי רעמירָא ,םָאט , : טגָאזעג רעדעיוו רע

 .טגערפעג טסנרע םָאט טָאה 4 רעטסַאמ זיא סָאװ ---

 ןייז גידנעקירד טגָאזעג רעלק טנייס טָאה ! ברַאטש ךיא ---

 .דנַאה
 "ענ רָאטקָאד רעד טָאה ? ןעכילטסייג ַא ןעבָאה רהיא טליוו ---

 .טנערפ
 ! ןיינ : ּפָאק ן'טימ טלעקָאשעג גיטסַאה טָאה רעלק טנייס

 .טיוט ןעוועג רעלק טנייס זיא ףיורעד רלַאב
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 ןעטלָאװ ייז ןעו ,ןָאהטעג ךיוא סע ןעטלָאװ ערעדנַא ,טגָאזעג ַאיל
 ןיסּפַאט רימ טימ ןעמהענ וצ קנעד ךיא  .ךיא יו ןעכַאז ףיוא טקוקעג

 ןעלעוו טייל ערעזנוא זַא ,ביולג ךיא .םייהַא ןערהָאפ לעװ ךיא ןעוו

 ןייז רלַאב ןעלעוו ייז זַא ,קנעד ךיא רעבָא ,ןרעדנואוו רעהירפ ךיז
 ָאד ןענייז סע זא ךיא סייוו םעדרעסיוא .רימ טימ ןענַאטשרעּפנייא
 .טסגָאז וד יו עדארג ןעוהט סָאװ דרָאנ יד ןיא ןעשנעמ עלעיפ

 ןעלָאז רימ ןעוו ןוא ,טעטירָאנימ ַא ןענייז ייז רעבָא ,סעי --
 ןרעה דלַאב אמתסמ רימ ןעלעוו ,ןעוואלקש ןעיירפעב וצ ןעננאפנָא

 .ריד ןופ
 עלייוו ַא ןעועג זיא סע .טרעפטנעעג טינ טָאה ַאילעפָא ססימ

 -'רעפ ןעגיריורט ַא ןעמוקעב טכיזעג ס'רעלק טנייס טָאה ןאד .ליטש

 .קורדסיוא ןעט'םולח

 ןיימ ןעגעוו לעיפ ױזַא קנעד ךיא סָאװ רַאפ טינ סייוו ךיא ---

 ןימ ַא סעַּפע בָאה ךיא .טגָאזעג רע טָאה ,טכַאנייב טנייה רעטומ
 -נָאז .רימ ןופ טנעהָאנ ןעוועג טלָאװ יז יו ױזַא ,?היפענ םענדָאמ
 גירעבעל ױזַא ןעלהיפעג ענעגנַאגרעפ טגניירב סע סָאװ ,רַאברעד
 .קירוצ

 "וצ ןוא ןיה רעמיצ ןיא טונימ עכילטע ןעגנאגעג זיא רעלק טנייס

 : טנָאזעגנ טָאה ןוא ,קיר
 טייצ עצרוק ַא ףיוא סָאג ןיא ןהעג לע ךיא זַא ,קנעד ךיא ---

 זיא ןוא טוה ןייז ןעמונעג טָאה רע .סעיינ ןערעה ןעטרָאד ל?עװ ןוא
 : .ןעגנַאגעגסױרַא

 *עג םהיא טָאה ןוא סַאנ ן'פיוא זיב ןעגנַאנעגכָאנ םהיא זיא םָאט
 .םהיא טימ ןהעג לָאז רע ביוא טגערפ

 ןייז ?עװ ךיא .טנָאזעג רעלק טנייס טָאה ,םָאט ןיימ ,ןיינ ---
 .עדנוטש ַא ןיא קירוצ

 "העש ַא ןעוועג זיא סע .אדנַארעװ רעד ףיוא ןעסעזעג זיא םָאט
 טרעהרעד ךיז טָאה גנולצולּפ טניישעג טָאה הנבל יד ןוא דנעבא רענ
 רענעמ ערערהעמ .ןענעפע ןעפָאלעג זיא םִאט .רעיוט ןיא פאלק ַא

 עקליסָאנ ַא ףיוא ןענָארטעג ןעבָאה ןוא ןעסיורד ןיא ןענַאטשעג ןענייז
 ןײרַא זיא עינַאּפמָאק עצנַאג יד .לעטנַאמ ַא ןיא טלעקיוועגנייא ןַאמ ַא
 ס'ןַאמ םעד ףיוא ןעלַאפעג זיא ענרעטנַאל רעד ןופ טכיל יד .,ףיוה ןיא
 ןּוא טרעהרעד דלַאב ךיז טָאה ןע'םָאט ןופ יירשעג רעדליוו ַא .טכיזעג
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 -העש ןייא ןיא ךיז ןעלעוו רימ זַא ,ןעמהעננָא רימָאל רעבָא ---
 עזועיד טעװ רעוו .ןעווַאלקש יד ןעיירפעב ןוא ןעביוהפיוא גָאט םענ

 רעייז ןעכיורבעג וצ ןענרעל ייז טעוװ רעוו ; ןעדליב ןעשנעמ ןענָאילימ
 -נוא ןוא ?יופ וצ ןילַא ןענייז רימ זַא ,זיא תמא רעד 4 טייהיירפ

 .זיא לעדנַאװ ןוא לעדנַאה סָאװ ןהעטשרעפ וצ ןעבעג וצ ייז שיטקארּפ
 ,גנַאג ןיא זיא טײברַא יד ואוו דרָאנ יד ןיא ןהענ ןעפרַאד ןעלעוו ייז
 ךיז דרָאנ יד ןופ רעדירב עבעיל ערעזנוא ןעלעוו ,רימ גָאז ,רעבָא
 לעטדעטש ןייד ןיא ןעילימאפ לעיפיוו ? סרעגענ טימ ןעבענּפָא ןעלעוו
 ןעטלָאװ טיילפיוק ?עיפיו 4? רעגענ ַא ךיז וצ ןעמהענניירַא ןעלעוו
 לעיפיוו רעדָא ,(קיטשזַאקירּפ) קרעלק ַא ראפ ן'ףלָאדַא ןעמהענוצ ןעלעוו
 ךיא ןעו 4? הכאלמ ַא ןענרעל ןעלעוװ םהיא ןעטלָאװ רעקינַאכעמ
 רעדָא עלוש ַא ןיא ן'ַאזָאר ןוא ןע'ניישזד ןעבעגניירַא ןעלעוו טלָאװ

 זַא ,עניזוק ,טסהעז וד ? ןעמהענ ןעלעוו ייז טלָאװ רעוו ,ןָאיסנַאּפ

 סרעגענ יד ןופ סרעקירדרעטנוא רעגינעוו טינ טייז דרָאנ יד ןיא רהיא

 .ָאד רימ סלַא

 אילעפֶא ססימ טָאה ױזַא זיא סע זַא סייוו ךיא ,ןיזוק ,לעוװ ---
 ךיא בָאה טצעי רעבָא ,ןעוועג ױזַא ךיוא רעהירפ ןיב ךיא .טגָאזעג
 -נעמ גונעג ָאד זיא סע זַא ,סייוו ךיא ןוא ,גנוניימ ןיימ טרעדנעעג
 .רעטציא ךיא יו ױזַא ךיוא ןעקנעד עכלעוו ,דרָאנ ןיא ןעש

 .טגָאזעג רעלק טנייס טָאה ,גינעוו רהעז ןענייז ייז רעבָא ---
 אילעפֶא ססימ טָאה ,ױזַא זיא סע זַא סייוו ךיא ,ןיזוק ,לעוװ ---

 ךיא זיב ,ױזַא רימ טימ ןעוועג זיא סע זַא סייוו ךיא .טרעפטנעעג
 ןוא ,ןרעדנע ךיז לָאז ךיא זַא ,טכילפ ןיימ זיא סע זַא ,ןעהעזעג בָאה

 ןענייז סע זַא ,סייוו ךיא ןוא ,טרעדנעעג ךיז בָאה ךיא זַא ,ףָאה ךיא
 רָאנ ףראד ןעמ עכלעוו ,דרָאנ יד ןיא ןעשנעמ עטוג עלעיפ ַָאד
 טעוו סע .,ןָאהט וצ סע זיא טכילפּפ רעייז זַא ,ןהעטשרעפ וצ ןעבעג

 רעדייא עגיביולגנוא ןעמהענוצפיוא זנוא ראפ רערעווש לעיפ ןייז וליפא

 ןעטלָאװ רימ זַא ,קנעד ךיא רעבָא ,ןערענָאיסימ ייז וצ ןעקיש וצ
 .ןָאהט סע

 -עג רעלק טנייס טָאה ,סייוו ךיא ,ןָאהט סע טסלָאװ ו ד --

 ,ןָאהט טינ טסלָאװ וד סָאװ ,ךַאז ןייא ןעהעז ןעלעוו טלָאװ ךיא .טגָאז

 ,טכילפ ןייד רַאפ ןעניפעג סע טסלָאװ וד ןעוו

 -עפָא ססימ טָאה ,עגימהַאנסיוא ָאזַא טינ רָאנ ןיב ךיא ,לעוו -- = |
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 -עגנָא ךיז טָאה רע סלא ןוא 7! ט י ו ט, טרָאװ ןעטצעל םעד טלָאה
 ,רעסַאװ עדנעלהַארטש סָאד טכארטעב טָאה ןוא עצנערַאּפ יד ןָא טנהעל
 םעד ןיא קירוצ ןעלאפעג זיא ןוא ךיוה רעד ןיא טצירּפשעג טָאה סָאװ
 ןוא רעמיוב יד ,ןעמולב יד יוהט ַא ךרוד יו גידנעהעז ןוא ,ןאטנאפ
 ןעמייהעג םעד טלָאהרעדעיװ רע טָאה ,ףיוה םעד ןיא סענָאזַאװ יד
 ַאזַא ךָאד טָאה ןוא ליומ ןרעדעי ןיא טפָא ױזַא זיא רעכלעוו ,טרָאװ
 ַאזַא טבעיג סע סָאד ,רַאברעדנָאז יו ?! טיוט , .טכַאמ עכילקערש

 -רעפ סע ןעלָאז רימ ןוא ,ךַאז ַאזַא ןוא ,טגָאזעג רע טָאה ,טרָאװ
 םערַאװ ןייז ,ןעבעל ט נ י י ה לָאז ןעמ סָאד ; לָאמ עֶלַא ןעסעג
 םעד ןוא ןעגנאלרעפ ןוא ןעשניוו ,ןעגנונפָאה טימ לופ ,ןהעש ןוא
 | ! גיבייא ףיוא ןוא ,קעװַא --- גָאט ןעטסכענ

 ןוא לַאז ןיא קירוצ ןײרַא רעלק טנייס זיא םורַא עלייוו ַא ןיא
 "ירטש רהיא טימ ןעסעזעג זיא ַאילעּפָא ססימ .טצעזעגקעווַא ךיז טָאה

 .ןעגיושעג עלייוו ַא ןעבָאה עדייב .יירעק

 -רעטנוא אילעפֶא ססימ טָאה ? טצעי וטסקנעד סָאװ ןעגעוו ---
 .ןעגייווש םעד ןעכָארב

 "רעפ סעלַא בָאה ךיא טייז .טפנוקוצ רעד ןעגעוו קנעד ךיא --

 ןעריקיזיר טצעי ןעק ףךיא  .ךיילג סעלַא טצעי רימ זיא ,ןעוהָאל

 .סעלַא
 ? ןָאהט וצ וטסקנעד סָאװ ןוא --
 טנייס טָאה ,ענעגָאלשעגרערינ ןוא עמירָא יד וצ טכילפ ןיימ ---

 ךיא עכלעוו ראפ ,רענעיד עניימ טימ גידנעגנאפנָא .טגָאזעג רעלק
 -אלקש עלַא ראפ טכייללעיפ רעטעּפש ןוא .ןָאהטעג טינרָאג ךָאנ בָאה
 יז ןעכלעוו ,קעלפ-דנַאש ַא ןופ דנַאלרעטַאפ ןיימ ןעטער וצ ,ןעוו
 ,טלעוו רעצנַאג רעד רַאפ ןעפָא טגָארט

 לָאמ א לָאז דנַאֿל ַא סָאד ךילגעמ זיא סע זַא ,ןעד וטסקנעד ---
 ? ןעוואלקש יד ןעיירפעב גיליוויירפ ןעלעוו

 ןרַאננוא ןיא .טרעפטנעעגנ רעלק טנייס טָאה ,טינ סייוו ךיא ---

 ףיוא גידנעקוק טינ ןעווַאלקש ןענָאילימ טיירפעב ענילעדַא יד ןעבָאה

 *עיפ .טַאהעג ייברעד ןעבָאה ייז סָאװ ,טסולרעפ דלעג ןעסיורג םעד
 ײלעוװו ,ןעשנעמ עלעדע עכלעזַא ןעניפעג ךיוא זנוא ייב ךיז ןעלעוו טכייל

 : .טנעס ןוא ראלָאד ן'כָאנ טייקגיטכערעג ןוא ערהע טינ ןעצעש עכ
  .טגָאזעג אילעפֶא ססימ טָאה ,ןעביולג םיוק סע ןעק ךיא --
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 טנייס טָאה ,ןעבעל ןוא בייל טימ ענייד יז זיא טצעי ,ַאנ --
 .רעיּפַאּפ םעד רהיא גידנעגנַאלרעד טגָאזענ רעלק

 ,רעהירפ ןעוועג זיא יז יו עניימ רהעמ טינ רעטציא זיא יז --
 יז טכער ַא טָאה טָאג רעסיוא רענייק .טגָאזעג ַאילעפָא ססימ טָאה
 .ןעצישעב טצעי יז ןעק ךיא רעבָא ; ןעבעג וצ רימ

 ,ץעזעג ןופ עינָאמערעצ רעד טיול ענייד יז זיא ןאד ,לעװ --
 ואוו ,לַאז ןיא קירוצ ןעגנַאנעג זיא רע ןעוו טגָאזעג רעלק טנייס טָאה
 .גנוטייצ ןייז וצ ןעמונעג ךיז טָאה רע

 טימ עינַאּפמָאק ןיא ןעסעזעג ןעטלעז זיא עכלעוו ,אילעפֶא ססימ
 .לַאז ןיא ןיירַא ן'רעלק טנייס ךָאנ דלַאב זיא ,ן'ירעמ

 -ונעג ךיז טָאה יז ןעוו ,טגָאזעג גנולצולּפ יז טָאה ,ןיטסונוא ---

 ,רענעיד ענייד רַאפ טגרָאזעב סעּפע וטסָאה ,יירעקירטש רהיא וצ ןעמ
 ? ןעברַאטש טסלָאז וד ןעוו לַאפ ןיא

 ירד רעטייוו גידנעזעל ,טרעפטנעעג רעלק טנייס טָאה ,ןייג ---
 .גנוטייצ

 ןערעוו ייז וצ טייקסטוג עצנַאג ןייד טייצ רעד טימ ןעק ןאד --
 .טייקמאזיורג עכילקערש ַא

 ,םער ןעגעוו טקנעדעג לָאמ לעיפ ןיילַא ןיוש טָאה רעלק טנייס

 : טרעפטנעעג גיסעלכאנ טָאה רע רעבָא

 .ןָאהט וצ ןעכיג ןיא סע העדב בָאה ךיא ,לעװ --
 .טנערפעג ַאילעפָא ססימ טָאה ? ןעוו --
 .געט עזעיד ---
 ? ןעברַאטש רעהירפ טסעוו ווד זַא ,ןייז טעוו סָאװ ןוא ---
 טגָאזעג רעלק טנייס טָאה 4 עניזוק ,ריד טימ זיא סָאװ ---

 ז+ ,וטסקנעד .רהיא ףיוא גידנעקוק ןוא גנוטייצ יד גידנעגעלקעווַא
 וד סָאד ,ַארעלָאכ רעדָא רעביפ ןעלענ ןופ סנעכייצ יד ןיוש בָאה ךיא

 ? טיוט ן'כָאנ רַאפ ןעסינערהָאוװעב ןיוש טסכַאמ

 -עמָא ססימ טָאה ,טיוט ן'ייב רימ ןעטלַאה ןעבעל ןעטימ ןיא --
 .טגָאזעג ַאיל

 גידנעגיילקעווא גיסעלכאנ ןוא ,ןענַאטשעגפיוא זיא רעלק טנייס
 ןעפָא ןעוועג זיא עכלעוו ,ריהט רעד וצ ןעגנַאגעגוצ רע זיא גנוטייצ יד
 ,גנוטלַאהרעטנוא רעד וצ עדנע ןא ןעכַאמ וצ םוא ,ַאדנַארעװ רעד וצ
 רעדעיוו רע טָאה שינַאכעמ .םהענעגנַאנוא ןעוועג םהיא זיא עכלעוו
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 ? טינ טייצ ןייק ױזַא וטסָאה סָאװ ---
 אילעפַא סימ טָאה ,ןָאהט וצ סָאד טייצ יד דארג זיא טצעי לייוו --

 .ביירש םהענ .רעיּפַאּפ ןוא רעדעפ ןוא טניט וטסָאה טָא .טגָאזעג
 ןופ ןעשנעמ עטסרהעמ יד יו ױזַא טָאה רעכלעוו ,רעלק טנייס

 םהיא ןופ לָאז ןעמ זַא ,טָאהעג דנייפ ןײמעגלַא ןיא ,עסאלק ןייז
 ןעוועג זיא ,טרָא ן'ףיוא ךיילג סעּפע ןָאהט לָאז רע זַא ןעגנַאלרעפ
 .ןעגנירדפיוא ס'ַאילעּפָא ססימ טימ ןעדעירפוצ טינ

 -הענ טינ וטסליוו ,טגָאזעג רע טָאה ? השעמ יד זיא סָאװ --
 "עג ךיז טסָאה וד זַא ןעקנעד טנעקעג טלָאװ ןעמ 4 טרָאװ ןיימ ןעמ

 ! ןעשנעמ ַא וצ ןעהעטשוצ וצ ױזַא ,רענַאידניא ןופ טנרעל
 ,טגָאזעג ַאילעפָא ססימ טָאה + ,םעד ןיא רעכיז ןייז ליוו ךיא ---

 ןעק יסּפַאט ןוא ,ןעריטָארקנַאב רעדָא ןעברַאטש ְךָאנ טסנעק וד ןעד
 -רעפ ןענעק טינ ליפא סָאד לָאז ךיא ןוא ןערעוו טפיוקרעפ ךָאנ
 .ןרעדניח

 ךיא יוװ יוזא ןוא .גיטכיזרָאפ רהעז וטזיב העז ךיא יו ,ױזַא ---
 רַאפ טביילב (ן'ַאילעפָא גידנעניימ) יקנעי ַא ןופ דנעה יד ןיא ָאד ןיב
 טָאה רעלק טנייס ןוא .ןעבעגוצרעטנוא ךיז יו ןָאהט וצ רהעמ טינ רימ
 טקנעש רע זַא ,עמרָאפ רעכילצעזעג ַא ןיא רעיּפַאּפ םעד ןעבעירשעגפיוא
 -נוא ךיז טָאה ןוא ןעבאטשכוב ערהָאלק עסיורג טימ ,ן'יסּפַאט רהיא
 .קוצ ןעגידעקַאנק ַא טימ ןעבעירשעגרעט

 טָאה ! טנָאמרעװ ססימ ,סייוו ףיוא ץרַאװש וטסָאה טָא ,אנ
 .רעיּפַאּפ םעד רהיא גידנעגנאלרעד טגָאזעג רע

 -נעלביימש טגָאזעג ַאילעפָא ססימ טָאה ,גנוי רעטונג ַא טזיב --
 ? תורע ןייק ןעבָאה טינ וצרעד ןעמ ףראד רעבָא .גיד

 ןעפורעגסיא רע טָאה ,ירעמ ,סעי ! רהָאי ץרַאװש םוצ --

 -וק יד ,רעהַא םוק ,רעמיצ ס'יורפ ןייז ןופ ריהט .יד גידנעכַאמפיוא
 ביירש .דנאה ענעגייא ןייד ןעגעלקעוַא טסלָאז וד זַא ןעבָאה ?יוװ עניז
 .ָאד טָא ןעמָאנ ןייד רעטנוא טסרָאקָא

 לענש טָאה יז ןעוו טגָאזעג ירעמ טָאה ? סָאד זיא סָאװ ---
 יר זַא ,טביולנענ בָאה ךיא ! ךילרעכעל .,רעיּפַאּפ םעד ןעזעלעגכרוד
 טצעזענוצ יז טָאה ,ןעכַאז עסואימ עכלעזַא רַאפ םורפ וצ זיא עניזוק
 רעבָא .רעיּפַאּפ םעד ןעבעירשעגרעטנוא גיסעלכַאנ ייברעד טָאה ןוא

 .רהיא סע ךיא ןיגרעפ ?לעקיטרַא םעד וצ קשח טָאה יז בוא
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 טָאה ,לעכיב םעד םורַא טלעקיװעגמורַא סָאד וטסָאה סָאװ וצ --
 / .טגערפעג רעלק טנייס

 טינ רימ ןופ סע טמהענ ,הֶא -- ,אווע ססימ ,לייוו ,לייוו ---
 ררע רעד ףיוא גידנעצעזרערינַא ךיז טגָאזעג יז טָאה ! טהעז ,קעװַא
 .טנייוועג קרַאטש טָאה ןוא

 ןענייז ןעגיוא ענייז ןיא רעבָא .טלעכיימשעג טָאה רעלק טנייס
 ; טגָאזעג טָאה רע ןעוו ןערהערט ןעוועג

 ,סָאד גידנעגָאז ,קירוצ סָאד רידַאנ ,טינ ןייוו ,טינ ןייוו ---
 ןעפרָאװעגנײרַא רהיא סע טָאה ןוא סעֶלַא ןעמונעגנעמאזוצ רע טָאה
 טימ זיא ןוא ַאילעפָא ססימ ןעמונעג רע טָאה ףיורעד .,ןיירַא סיוש ןיא
 ,לַאז ןיא ןיירַא רהיא

 ,שפנ םעד ןופ ןעכַאמ סעּפע ךילקריוו טסנעק וד זַא ,קנעד ךיא ---

 ץרַאה ַא .ךיז רעטניה רעגניפ ןעבָארג ן'טימ גידנעגייצ טגָאזעג רע טָאה
 טזומ וד .סעטונ וצ גיהעפ זיא רעיורט ןעלהיפ ךילקריוו ןעק סָאװ
 .רהיא ןופ סעּפע ןעכַאמ וצ ןעריבורּפ

 ססימ טָאה ,טרעסעברעפ לעיפ רהעז ךיז טָאה דניק סָאד --
 ,רעבָא .ןעגנונּפָאה עסיורג רהיא ףיוא גייל ךיא ןוא טגָאזעג ַאילעפָא
 "ייד ןייז דניק סָאד טעװ :; ןעגערפ ךיד ךיא לעװ ךאז ןייא ,ןיטסוגוא
 ְו ? עניימ רעדָא ענ

 ,ןעבעגעגקעווַא ךָאד ריד יז בָאה ךיא ,עגארפ ַא ראפ סָאװ --
 .טגָאזעג ןיטסוגוא טָאה

 "ענג עניימ ןייז לָאז יז זַא ליוו ךיא .ךילצעזעג טינ רעבָא --
 .ךילצעז

 -ָאבַא יד ןעלעוו סָאװ .טנָאזעג ןיטסונוא טָאה ! עניזוק ,ָאהָא --
 ןייז תינעת רזוג ןעפרַאד ןעלעוו ייז ? ןעקנעד רעבירעד ןעטסינָאשיל
 ! ןירעטלַאה-ןעוואלקש ַא ןערעוו ןוא גנוניימ ןייד ןעטייב טסלָאז וד ןעוו

 לָאז ךיא ידכ עניימ ןייז לָאז יז זַא ?יוו ךיא ! ןעטייקשירַאנ --
 ןעבעג ןעטרָאד רהיא ןוא ןעטַאַאטש עיירפ יד ןיא ןעגנערב ןענעק יז
 .ןעבײרשּפָא רימ יז טסלָאז וד זַא ?יוו ךיא .טייהיירפ יד

 ,טגָאזעג רעלק טנייס טָאה ,ןָאהט סָאד לע ךיא ,טוג ,ונ --
 .גנוטייצ ַא ןעזעל טצעזעגרעדינַא ךיז טָאה רע ןוא

 "עפָא ססימ טָאה ,ןעהעשעג ךיילג לָאז סָאד זַא ,ליוו ךיא רעבָא ---
 .טגָאזעג איל
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 ,ןיסּפַאט וצ רעכילדניירפ ןוא רעכייוו ךָאנ ץרַאה עטוג רהיא טכַאמ
 .לָאמ ַא יו סרעדנַא ןעוועג טצעי זיא עכלעוו

 יז זיא ,ןעפור טקישעג יז טָאה ַאילעּפָא ססימ ןעוו ,גָאט ןייא

 .ןיירַא םיזוב ןיא טּפוטשעגנײרַא גיטסַאה סעּפע טָאה ןוא ןעמוקעג
 סעפע ןיוש טסָאה וד ? לעװײט וד ,ןעטרָאד וטסוהט סָאװ ---

 -נאגעג יז ןיא עכלעוו ,אזָאר עניילק יד טגָאזעג טָאה ,טע'בנג'ענ
 .םירָא ן'רַאפ יז גידנעּפַאכנָא ,ןעפור ןענ

 טגָאזעג יסּפַאט טָאה ,ַאזָאר ססימ ,ןעדעירפוצ ךימ טזָאל ---
 ! ךַאז רעייא טינ זיא סָאד ,רהיא ןופ גידנעסייר ךיז

 בָאה ךיא .ןעפורענסיוא אזָאר טָאה ,הפוצח ןייק טינ ייז --
 ןוא ,קיטש ענייד ןעק ךיא .ןעטלַאהעב סעּפע טסָאה וד זַא ,ןעהעזעג

 טריבורּפ טָאה ןוא םערָא ןייב ןעמונעגנָא רעטסעפ יז טָאה ַאזָאר
 זיא עכלעוו ,יסּפַאט ןוא ,םיזוב רהיא ןיא דנַאה רהיא ןעּפוטשוצניײירַא
 טפּפמעקעג שידלעה טָאה ןוא טעקירבעג ךיז טָאה ,ןערָאװעג טציירוצ
 ןוא שיור רעד .עטכער ערהיא סלַא טכארטעב טָאה יז סָאװ סָאד ראפ
 טנייס ןוא ַאילעפָא ססימ טכארבעג טָאה טכאלש רעד ןופ ל?עמוטעג רעד
 : .ץַאלּפ-ףּפמַאק םעד ףיוא רעלק

 .טגָאזעג ַאזָאר טָאה ! טע'בנג'עג טָאה יז --

 -בולש ןעפורעגסיוא יסּפַאט טָאה ! ןָאהטעג טינ סע בָאה ךיא --
 .טפַאשנעדייל טימ גידנעצ

 ַאילעפָא ססימ טָאה ! ָאד טסָאה וד סָאװ רעהַא רָאנ ביג --
 .ןעפורעגסיוא גנערטש

 -עב ןעטייווצ ַא ףיוא רעבָא ,ןעסָאלשטנענוא ןעוועג זיא יסּפַאט
 ןיא טלעקיוועגנייא לעקעּפ םעניילק ַא ןענױצעגסױרַא יז טָאה להעפ

 ,קָאז ןעטלַא ןייא ןערהיא

 ןוא לעכיב םעניילק ַא קָאז ןופ טּפעלשעגסױרַא טָאה ַאילעּפָא ססימ
 ןופ קָאל א ןענעלעג זיא סע ןעכלעוו ןיא רעיּפַאּפ ןעטלעקיוורעפ ַא

 ןענידריווקנעד םענעי ןיא ןעבענעג רהיא טָאה ַאװע ןעכלעוו ,רָאָאה
 .נָאט

 -עזרעד סע טָאה רע ןעוו טרהירעג רהעז ןעוועג זיא רעלק טנייס
 -רַאװש ןופ קיסַאּפ ַא טימ טלעקיװעגמורַא ןעוועגנ זיא לעכיב רעד .ןעה
 .ףוט-רעיורט םעד ןופ ןערָאװעג ןעסירענּפָא זיא סָאװ ,ּפערק עצ
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 "עג םָאט טָאה ,םורפ ןערעוו טעװ רעלק טנייס רעטסַאמ ןעוו --
 .טרעפטנע

 טנייס טָאה ? גָאט םענעי זיב ןעביילב וצ עקַאט טסניימ וד ןוא ---
 ןוא רעטסנעפ ןופ גידנעהערדמוא ךיז ,לעכיימש ַא טימ טגָאזעג רעלק
 ,רעטוג וד ,םָאט ,ָא .רעטלוש ס'םָאט ףיוא דנַאה ןייז גידנעגײלפורַא
 םייהַא העג .ןעטלַאה טינ ךיד ךיא לעװ גנַאל ױזַא ! גנוי רעשירַאנ

 .ןעגעוו טעניימ ןופ ןעמעלַא סירג ןוא רעדניק ןוא בייוו ןייד וצ

 טסנרע םָאט טָאה ,ןעמוק טעװ גָאט רעד זא ,ביולג ךיא ---
 ן'רַאפ טײברַא טָאה טָאג .ןעניוא יד ןיא ןערהערט טימ טגָאזעג
 .רעטסַאמ

 .,,םִאט ,לעװ .טגָאזעג רעלק טנייס טָאה ? טײברַא ,סָאװ --

 .ןערעה ךימָאְל ,טײברַא טרָאס םעד ןעגעוו גנוניימ ןייד רימ בינ

 ןופ טייברא ןא טָאה ךיא יו לרעק רעמירָא ןייא וליפא ,לעװ ---
 *בייר טָאה סָאװ ,טנרעלעג זיא סָאװ רעלק טנייס רעטסַאמ ןוא ,טָאג

 ראפ ןָאהטפיא ןענעק ןיוש רע ףראד לעיפיו ; דניירפ ,רעמיהט
 | / { טָאג

 זַא ,ןעבָאה ףראד טָאג זַא ,וטסקנעד טנייש רימ יוװ ,םָאט ---
 טגָאזעג רעלק טנייס טָאה ,םהיא ראפ ?עיפ רהעז ןָאהט לָאז ןעמ
 ,נידנעלכיימש

 טָאה ,טָאג ראפ רימ ןעוהט ,ןעשנעמ יד ראפ ןעוהט ריס ןעוו ---
 .טגָאזעג םָאט

 ,ןרעווש ךיא טלָאװ ,טנידערּפ .ב ,רד יווװ רעסעב ,הרות עטוג --
 .טרעפטנעעג רעלק טנייס טָאה

 םעד ךרוד ןערָאװעג ןעכָארברעטנוא ָאד זיא גנוטלַאהרעטנוא יד
 .ןעמוקעג ןענייז טסעג עגינייא סָאד ,ןעדלעמנָא

 ױזַא ן'אווע ןופ טסולרעפ םעד טלהיפעג טָאה רעלק טנייס ירעמ

 סע ןעבָאה ראפרעד .ןעכַאז ערעדנַא ןעגעוו טלהיפעג טָאה יז יו
 ַא ןערָאלרעפ רהיא ןיא ןעבָאה עכלעוו ,רענעיד יד טלהיפעג קרַאטש
 טנעקעג טינ ךיז טָאה טּפיוהרעביא .סעסימ רעד ןעגעג ןירעצישעב
 רהיא ןעגעוו טכַאנ ןוא גָאט ןענייוו טגעלפ עכלעוו ,ימיימ ןעטסיירט
 .אווע רעטבעילעג ןוא רערעייהט

 "עג טָאה סָאד ןוא טסולרעפ םעד טלהיפעג טָאה ַאילעפָא ססימ
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 םָאט עבעיל רעכלעוו טימ ,טייהנעּבעגרע רעכלעוו טימ ןעהעזעג טלָאװ
 ,טירט ייב טירט ןהעגכָאנ םהיא טנעלפ

 ךָאנ גָאט ַא טגָאזעג רעלק טנייס םהיא וצ טָאה ,םָאט ,לעװ --
 -ַאּפ סגנואיירפעב ענייז ןעכַאמוצסיוא ןעגנאפעגנָא טָאה רע יו םעד
 -רַאפ ָאזלַא ְךַאמ .ןַאמ ןעיירפ א רַאפ ןעכַאמ ךיד ?עוװ ךיא ,ןערעיּפ
 .יקָאטנעק ךָאנ ןערהָאפ וצ ןעכַאז ענייד גיט

 טכיזעג ס'םָאט ףיוא ןָאהטעג ןייש ַא טָאה סָאװ דיירפ עכילצולּפ יד

 טרעגרעעג ?עסיב ַא טָאה ! קנַאד ייז טָאנ, : ףורסיוא רעד ןוא

 ךינ ױזַא םהיא לָאז םָאט זַא ,טלָאװעג טינ טָאה רע .,ן'רעלק טנייס
 .ןעזָאלרעּפ

 טסלָאז וד סָאד ,ָאד טכעלש ױזַא ןעוועג טינ ךָאד ריד זיא סע --
 ? ןענַאד ןופ קעװַא לענש ױזַא ןעלעוו ןיוש

 ךיא לייוו זיא סע ; סָאד טינ ,רעלק טנייס רעטסַאמ ,ןיינ ---
 .ףימ טיירפ סָאד טָא !ןאמ רעייר פ א ןייז לעװ

 ןעוו יו ,רעסעב ןעוועג ריד זיא סע זַא ,טינ ןייֵלַא וטסקנעד ---
 ? ןַאמ רעיירפ ַא ןעוועג טסלָאװ וד

 -טנעעג םָאט טָאה ,רעלק טנייס רעטסַאמ ,טינ סיוועג ,ןיינ --
 ! טינ סיוועג .ןָאט ןעשיגרענע ןייא טימ טרעפ

 *יילק עכלעזַא ןעבָאה טנעקעג וטסלָאװ ? םָאט ,סָאװ רַאפ --

 ? רימ ייב טַאהעג טסָאה וד יװ ןעבעל ַאזַא ןוא רעד
 רעטסַאמ רעד .רעלק טנייס רעטסַאס ,סעלַא סָאד סייוו ךיא --

 -ָאה רעסעב ?יװ ךיא ,רעטסַאמ ,רעבָא ,רימ וצ טונ וצ ןעוועג זיא

 ,ענ יי מ יבַא ,םערָא סעלא ןוא זיוה עמירָא ןייא ,רעדיילק עמירָא ןעב

 .סמענעי ןייז ןעלָאז ייז ןוא ןעכַאז עטסעב יד ןעבָאה לָאז ךיא רעדייא
 םורַא טַאנָאמ ַא ןיא ןוא ,םִאט ,ױזַא זיא סע זַא ,קנעד ךיא --

 סָאװטע ןייא טימ טגָאזעג רעלק טנייס טָאה ,ןעזָאלרעפ ךימ וטסעוו
 ןעביילב ךָאנ טסעוו וד זַא טנעכערעג בָאה ךיא .ענימ רענעדעירפוצנוא
 .טייצ עצרוק ַא רימ טימ

 -סַאמ ,טליוו רהיא יוװ גנַאל ױזַא ןעביילב ךייא טימ לעוװ ךיא ---
 .תורצ ןייק רהעמ ןעבָאה טינ טעװ רהיא זיב ,רעט

 טָאה 4? םָאט ,תורצ ןייק רהעמ ןעבָאה טינ לע ךיא זיב --

 ןעלעוו ןעוו ןוא ,רעטסנעפ ןיא גידנעקוק טגָאזעג גיריורט רעלק טנייס

 ? ןעגירנע תורצ עניימ ּךיז
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 "טסיירט ןייא ןייק טרעהענ טינ םהיא ןופ בָאה ףיא .טגָאזעג ירעמ
 "נַאנַא ןופ רחעמ טלהיפ רעטומ ַא לעיפיוו ןעסיוו ףרַאד רע ןוא טרָאװ
 יו טינ סע סייוו רערעדנַא ןייק ,?היפ ךיא יו סייוו ךיא רָאנ .ןרעד
 ירעמ ןוא ! ָאטינ זיא יז רעבָא ,טסואוועג סע טָאה ַאוע .טנייש סע
 .טנייוועג קרַאטש טָאה ןוא ןַאװיד ן'םיוא טגיילעגקירוצ ךיז טָאה

 -יוא סעמעוו ןיא ,עכילברעטש ענעי ןופ ענייא ןעוועג זיא ירעמ
 ,ןעדנואוושרעפ זיא סָאװ הטרעוו ןעסיורג ַא טַאהעג טָאה סעלא ןעג
 .םעד ןיא תונורסח טכוזעג רָאנ יז טָאה טַאהעג סע יז טָאה רעמָאט ןוא

 לעטיּפַאק רעטסגיצנַאװצ-ןוא-טכַא

 .טנינייארעפ

 ס'רעלק טנייס ןיא ןעסָאלפעג ןענייז רערעדנַא רעד ךָאנ ךָאװ ןייא
 רעייז וצ טרהעקעגקירוצ ךיז ןעבָאה ןעבעל ןופ סעלַאװכ יד ןוא זיוה
 ןעלַאװק ןוא תורצ יד ףיוא טינ טקוק טייצ יד .ףיול ןעכילנהעוועג

 ןוא רעטייוו טלַאק ץנאג ךיז טהעג יז ; ךיז רעטניה טזָאל יז סָאו

 -יהטענ עלַא ןָאהט ןוא ןעטייברַא ,ןעקנירט ,ןעסע ןעזומ רימ .רעטייוו

 סערעטניא ןייק ןעבעל ןיא ןעבָאה רימ שטָאכ ,ןעבעל ןיא ןעכאז עג
 .טינ

 זיא ןעבעל ס'רעלק טנייס ןופ גנונּפָאה ןוא סערעטניא רעצנַאנ רעד
 ןעבילקעג רע טָאה ן'אוע רַאפ .דניק םעד ןיא ןָאהטעגניײירַא ןעוועג
 רע ; טייצ ןייז ןעבענעגקעווא רע טָאה רהיא רַאפ ,ןעגעמרעפ ןייז
 ,טצעי ןוא .טנעקעג רָאנ טָאה רע סָאװ סעלַא ןָאהטעג רהיא רַאפ טָאה
 סערעטניא םעד ןערָאלרעּפ רע טָאה ,גיבייא ףיוא קעװַא ןיוש זיא יז זַא

 .ןעבעל ןיא

 -ניא טַאהעג טָאה רעלק טנייס ןעמעוו ןיא שפנ רעגיצנייא רעד
 ױזַא טינ םהיא טָאה טלעוו רעד ןיא רענייק .םָאט ןעוועג זיא סערעט
 -ענ גידנעטש ןעטלַאה םהיא טגעלפ רע .רע יוװ ן'אווע ןָא טנהָאמרעד
 ןעמ ןעו ,טרעדנואוועג טינ רעבירעד ךיז טלָאװ ןעמ ןוא .ךיז ןעב



 .ןיבעק ס'םָאט לעקנָא 212

 יד היא ןעיירש ןוא ןרעמָאי ס'ירעמ ןיא יו ץרעמש רהעמ ןעניוא
 | .ןעטסנעיד

 קירוצ ןעוועגנ עילימאפ ס'רעלק טנייס זיא רעטעּפש געט עכילטע

 ןיטסוגוא טָאה ןעצרעמש ןוא טייקגיהורנוא ענייז ןעגעוו .טדָאטש ןיא
 טימ זיוה יד ןעזָאלרעּפ ָאזלַא ןעבָאה ייז .ץַאלּפ םעד ןעלסקעוו טלָאװעג

 ןיא קירוצ ןעמוקעג ןענייז ןוא ?'רבק םעניילק םעד ןוא ןעטרָאג םעד
 רע .ןעבעל ןיא ןעזָאלעגניײרַא רעלק טנייס ךיז טָאה ָאד .סנעילרָאדינ

 -ענ ,ךיליירפ ןעועג ,טכַאלעג .טגיטפעשעב גידנעטש ןעוועג זיא

 -אה ןעשנעמ סָאד ױזַא ,קיטילָאּפ ןענעוו טדערעגנ ,ןעגנוטייצ ןעזעל
 סָאװ דנַאב ןעצרַאוװש םעד ךָאנ לבא ןא זיא רע זַא טסואוועג רָאנ ןעב
 זַא ,ןעסיוו טנעקעג ָאזלַא טָאה רעו .טוה ן'פיוא ןעגָארטעג טָאה רע
 ל?עקעד ַא יװ ןעוועג טינ רהעמ זיא ?עכיימש רעניטייזנעסיוא רעזעיד
 .ץרַאה רענעכָאטשעגכרוד ַא רעביא

 -עג ירעמ טָאה ,שנעמ רערַאברעדנָאז ַא זיא רעלק טנייס .רמ ---
 "ענג בָאה ךיא .ןָאט ןעגידנעגָאלקעב ַא ןיא ן'ַאילעפָא ססימ וצ טגָאז

 טָאה רע סָאװ טלעוו רעד ןיא ןעוועג סעּפע זיא סע ביוא זַא ,טביולג

 יו רעבָא .אווע עניילק ערעייהט ערעזנוא ןעוועג סע יא ,טבעילעג
 ןעגנערב טינ םהיא ןעק ךיא ,טכייל רהעז יז רע טסעגרעפ ,טנייש סע
 -עג ךילקריוו בָאה ךיא .רהיא ןענעוו ןעדייר ןעלָאז רימ זַא ,וצרעד
 .רהיא רַאפ ןעלהיפעג רהעמ טַאהעג טָאה רע זַא ,טביולג

 ססימ טָאה ,לעטרעוו ַא טגָאז ,ףעיט טבָארג רעסַאװ עליטש ---
 .טגָאזעג ַאילעפָא

 .טדערעג רָאנ זיא סע .ןעכַאז עכלעזא ןיא טינ ביולג ךיא --
 טינ סע ןענעק ייז .ןעהעז סע ןעמ ןעק ,סעּפע ןעלהיפ ןעשנעמ ןעוו

 .ןעלהיפעג טָאה ןעמ זַא קילגנוא רעסיורג ַא סע זיא ךָאד .ןעטלַאהעב

 -ַאמ ןעלהיפענ עניימ .רעלק טנייס יוװ ןייז ןעלעוו רעסעב טלָאװ ךיא
 .טיוט םעד רימ ןעכי

 ַא יו רענָאמ טרעוו רעלק טנייס רעטסַאמ ,סיסימ ,רעבָא --
 ךיא .טגָאזעג ימעמ טָאה ,טינרָאג טסע רע זַא טגָאז ןעמ .ןעטאש
 סע ןעק רענייק זַא סייוו ךיא .ן'ַאװע טינ טסענרעפ רע זַא ,סייוו

 טצעזעגוצ יז טָאה ! סינעפעשעב עבעיל , עסיז ,ערעייהט יד -- טיגנ
 .ןעניוא יד גידנעשיוו ךיז

 טָאה ,טינרָאנ רימ ןענעוו רע טקנעד לאפ ןערעי ןיא ,לעוװ --
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 עכלעוו ,ןערהערט עכילרהע יד ןעוועג ןענייז סָאד יו רהעמ ךָאנ ןוא
 יז טָאה ןָא טונימ רעזעיד ןופ .ןעגיוא ערהיא ןופ ןעסָאלפעג ןענָאה
 רעהירפ סע טָאה יז סָאװ ,?עדיימ רעד רעביא הלשממ ַא ןעמוקעב
 .טַאהעג טינ

 ךיז טָאה סע .רעמיצ ןעטיוט ןיא ןעוועג זיא ןעבעל רעליטש ַא
 -עגניירַא טָאה ןעמ .קירוצ ןוא ןיהַא טירט ,יירעקשוש ַא טרעהעג
 -ייז טסעג ענעדאלעגנייא יד טימ סנעגָאװ ; ענורט עניילק יד טכארב
 ,והותה םלוע ן'פיוא יו ןעננאגעגמורַא זיא רעלק טנייס .ןעמוקעג ןענ
 ּפָאק רענעדלָאג רעד ןעוועג זיא סָאד ,ךאז ןייא ןעהעזעג רָאנ טָאה רע

 ךיוא סָאד טָאה ןוא ?עקעד רעד ןעמוקעג זיא ןאד .ענורט רעד ןיא
 -ורט יד רעטניה רעדנַא יד טימ טרישרַאמ ןאד טָאה רע .טקעדענוצ
 -רעב ןעכייוו םעד ףיוא ,ןעטרָאג ןיא ןעטניה ץאלּפ םעד זיב רעגערט עג
 זיא טצעי ואוו ןוא ןע'םָאט טימ ןעננערברעפ טגעלפ אווע ואוו ,לעג

 ןוא רבק םעד ןעבענ ןענַאטשעג זיא רעלק טנייס .רבק רהיא ןעוועג
 ןעזָאלעגּפָארַא ןיהא טָאה ןעמ יוװ ןעניוא ענרעזעלג טימ טקוקעג טָאה
 ! דרע גרַאב ַא טימ טקעדרעפ ןוא ַאוװע ענילָאמַא יד טימ ענורט יד

 ןערהָאפוצ ךיז ןענייז טסעג יד ; ןעגנַאגעגקעװַא עֶלַא ןענייז ןאד
 טָאה רעכלעוו ,ץאלּפ םעד וצ קירוצ ןעמוקעג ןענייז םילבא יד ןוא

 ייב ןעסָאלשעגנייא ךיז טָאה ירעמ .גיבייא ףיוא ןייש ןייז ןערהָאלרעפ

 ךָאנ זיא יז ןוא ,טעצכערקעג ןוא טנייוועג טָאה ןוא רעמיצ ןיא ךיז
 ןעפרַאד ייז .טנייוועג ןעבָאה ייז ןעוו ןעטסנעיד יד ףיוא ןעלַאפעגנָא
 ,גונעג זיא סע .רהיא ןעבענ ןעצנַאטמורַא ןעפרַאד ייז ; ןענייוו טינ
 .טנייוו ןיילַא יז זַא

 ,ןעזָאלעגסױרַא טינ רהערט ןייא ןייק וליפא טָאה רעלק טנייס
 .טריזיהטַאּפמיס טינ רָאָאה ןייק רהיא טימ טָאה רע ,טגָאזעג יז טָאה

 ַאזַא ןעבָאה לָאז שנעמ ַא יוװ ןרעדנואוו וצ ךילקריוו ןעוועג ךיז זיא סע
 רָאנ טלָאװ רע ןעוו .?היפעג ןייק ןעבָאה טינ לָאז ןוא ץרַאה עטרַאה
 .ןעטילעג טָאה יז יו טסואוועג

 טָאה רעכלעוו ,ןעצרַאה ןיא ?היפעג רעדנַאנַא טַאהעג טָאה םָאט
 רע ואוו ןעגנאגעגכָאנ םהיא זיא רע .רעטסַאמ ןייז וצ ןעגיוצעג םהיא
 גידנעציז גנַאל ןעדנוטש ןעהעז םהיא טגעלפ רע ןעוו ןוא .ןעגנַאגעג זיא
 גידנעקוק טכיזעג ןעטרהעצעגּפָא ןוא ןעכיילב ַא טימ רעמיצ ס'אווע ןיא
 ענעקורט ענייז ןיא ןעהעזעג רע טָאה ,דליב עטבעילעג ס'ַאווע ףיוא
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 ןעגנאפעגנָא טָאה ןוא דרע רעד ףיוא ןָאהטעג ףרָאװ ַא ךיז יז טָאה גנול
 .ןענייוו וצ רעטיב

 טָאה ןוא רעמיצ ןרעדנַא ןופ ןעפָאלעגניײרַא זיא ַאילעפָא ססימ
 ןעװעג ןזיא סע רעבָא ,ןעליטשנייא יז ןוא ןעביוהפיוא טלָאװעג יז
 2 .טסיזמוא

 -עג ךיוא ךיא טלָאװ יאוולה ! ַאװע ססימ ַא ! ַאװע ססימ ַא ---
 ! טיוט ןעוו

 יד ,יירשעג םעד ןיא טייקדליוו עגידנעכעטש ַא ןעגעלעג זיא סע
 עטשרע יד ןוא טכיזעג ןעכיילב ס'רעלק טנייס ןיא ןיירַא זיא טולב -

 ענייז ןיא ןענַאטשעג ןענייז ,ןעברָאטשעג זיא ַאוװע טייז ןערהערט

 : .ןעגיוא
 -ייו ַא טימ טגָאזעג ַאילעפָא ססימ טָאה ,דניק ,ףיוא העטש ---

 זיא יז ,ןרע ןג ןיא ןיירַא זיא ַאװע ססימ .ױזַא טינ ןייוו .עמיטש רעכ
 ! ךאלמ ַא

 ךיא .טגָאזעג יסּפַאט טָאה ! ןעהעז טינ יז ןעק ךיא רעבָא --
 .טעצכולשענ רעדיוו טָאה יז ןוא .ןעהעז טינ לָאמנייק יז ?לעוװ

 .ןעגייווש ןעליטש ןיא עלייוו ַא ןענַאטשעג ןענייז עלַא --

 -עג יסּפַאט טָאה ,טבעילעג ךימ טָאה יז זַא ,טגָאזעג טָאה יז ---
 -עג טינ רענייק זיא טצעי ! ןעבעיל טצעי ךימ טעװ רעוו ןוא ,טגָאז

 ! ןעבעילב
 .איִלעַפָא ססימ וצ .טגָאזעג רעלק טנייס טָאה ,תמא זיא סָאד ---

 ,לעריימ עמירָא יד ןעטסיירט וטסנעק רשפא העז

 טָאה ,ןערָאװעג ןערָאבעג טינ לָאמנייק ךיא טלָאװ יאוולה ---

 ןערָאבעג לָאז ךיא זַא ןעטעבעג טינ בָאה ךיא .טגָאזעג רעטייוו יסּפַאט
 .סָאװ וצ ןייא טינ העז ךיא .ןערעוו

 ןעביוהעגנפיוא ?היפעג ןעכילדניירפ ַא טימ יז טָאה ַאילעפָא ססימ
 ַא רהיא ייב ןענייז ייברעד ,רעמיצ ןופ טרהיפעגנסיורא יז טָאה ןוא
 .ןעגיוא יד ןופ סױרַא ןערהערט רָאָאּפ

 טָאה יז ןעוו טגָאזענ רהיא וצ יז טָאה ,דניק עמירָא ,יסּפַאט ---
 ךיא .הטומ םעד טינ רילרעפ .רעמיצ ןיא ךיז וצ טרהיפעגנניירַא יז
 טסעוו וד רעבָא ,דניק ערעייהט עגעי יו טינ ךיוא ןעוו ןעבעיל ךיד לעוװ
 . .דניירפ א ןעבָאה רימ ןיא

 ,רעטרעוו ערהיא יו טגָאזענ רהעמ טָאה עמיטש ס'איִלעפָא ססימ
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 ,לעטיּפַאק רעטסגיטסנַאװצ-ןוא-ןעבעיז

 .דרע רעד ףיוא עטצעל סָאד

 ןעוועג ןענייז רעמיצ ס'אווע ןיא ןעוועג ןענייז סָאװ ןעכַאז עלַא
 ךיוא ןעטרָאד ןעבָאה ןעמולב יד ןוא ,לוט ןעסייוו ןיא טלעקיװעגמורַא
 עסייוו עענש ס'אווע ןענַאטשעג זיא רעמיצ ןעטימ ןיא .טלהעפעג טינ
 יו ױזַא ַאװע ןעגעלעג זיא רהיא ןיא ןוא ןעסייוו ןיא טצוּפעב לעטעב

 ןעמ ןעכלעוו ןופ ,ףָאלש א טימ ןעפָאלשעגנייא רָאנ ,עגידעבעל ַא

 ! ףיוא טינ טכַאװ

 -עג טָאה ןוא טנעה עטגיילרעפ טימ ןענַאטשעג זיא רעלק טנייס

 ? טרהעלקעג טָאה רע סָאװ ןעגָאז ןעק רעוו .דניק עטיוט סָאד ףיוא טקוק
 ןיא ?! טיט זיא יז, : טרעהעג טָאה רע סָאװ טייצ רעד ןופ ןעד
 רע .?עטנַאמ רעצרַאװש ַא סעלַא ,ןַאמוט ַא סעלַא ןעוועג םהיא רַאפ

 -טנַא ןוא ןעגַארפ טרעהעג טָאה רע ; ןעמיטש ךיז ןעבענ טרעהעג טָאה
 ןוא ןייז טעו גנוגידרעעב יד ןעוו טגערפעג םהיא טָאה ןעמ ; ןעטרָאװ
 .טינ םהיא טרַא סע זַא ,טרעפטנעעג טָאה רע

 ְךֶאֹנ רעמיצ ןיא טכַאמעג טכערוצ סעלַא ןעבָאה אזָאר ןוא ףלָאדַא

 טנייס ןוא ןעמולב טימ טצוּפעב עטיוט יד ןעבָאה ייז .קַאמשעג רעייז
 -וקעגניירַא יסּפַאט זיא ָאד .טקוקעגוצ טָאה ןוא ןענַאטשעג זיא רעלק
 ,דנַאה ןיא ןעמולב ןעגָארטעג טָאה ןוא ןעגיוא עטנייוורעפ טימ ןעמ

 -עג עשטּפעש ַא אזָאר רהיא וצ טָאה ,ןהעגסורַא טזומ וד --
 ! ןָאהט וצ סָאװ טינ ָאד טסָאה ו ד ,ןָאט ןעדנעלהעפעב ַא טימ ןָאהט

 -העש ַאזַא ,םולב ַא טכַארבעג בָאה ךיא ! ךימ טזָאל ,הֶא --
 טזָאל .עזָאר ענהעש ַא גידנעביוהפיוא טגָאזעג יסּפַאט טָאה ! םענ

 .ענייא יד רָאנ ןענעלקעוַא ךימ

 טייהטמיטשעב רהעמ ךָאנ טימ ַאזָאר טָאה ,סױרַא העג --
 .טגָאזעג

 -ּמַאלק ַא טגָאזעג גנולצולּפ רעלק טנייס טָאה ! ַאד ןייז יז לָאז ---
 .ןעמוקוצ לָאז יז .סופ ן'טימ גידנָאהט

 וצ ןעגנַאנעגוצ זיא יסּפַאט ןוא ןעטערטעגקירוצ ךיילג זיא ַאזָאר
 .-צולּפ .סימ ערהיא וצ םולב םעד טגיילעגרעדינַא טָאה ןוא רעטיוט רעד
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 : עמיטש רעגירעזייה ַא טימ טגָאזעג רעלק טנייס טָאה ! ששש --
 !ט ב רַא טש יז

 -םיוא ןעגיולפעגקעווַא זיא ןוא רעטרעוו יד טרעהעג טָאה ימעמ

 לַארעביא .ךַאוו ןערָאװעג דלַאב זיא זיוה עצנַאג יד .רענעיד יד ןעקעוו
 עגידעקערש ,טירט טרעהענ טָאה ןעמ טכיל ןעזיוועב ךיז ןעבָאה
 ןעבָאה עלַא ןוא .אדנַארעװ רעד ףיוא טגייצעג ךיז ןעבָאה רע'מינּפ
 טנייס רעבָא .ןעגעלעג זיא ַאווע ואוו ריהט רעד וצ טשטעווקעג ךיז

 טָאה רע ; טרעהעג טינ טָאה ןוא ןעהעזעג טינ ךֵָאז ןייק טָאה רעלק -
 .דניק ןעגידנעפָאלשנייא ןייז ןופ קילב םעד ןעהעזעג רָאנ

 יד טכַאמעגפיוא לָאמ ןייא ךָאנ שטָאכ טלָאװ יז ןעוו ,הֶא -

 גידנעגיובנייא ךיז ןוא ,טגָאזעג רע טָאה ! טדערעג רימ וצ ןוא ןעגיוא
 -עייהט ,ַאווע, -- : רעוא ןיא טדערעג רהיא וצ רע טָאה רהיא רעביא
 "! ער

 לעכייטש ַא ןוא טנעפעעג ךיז ןעבָאה ןעניוא עָאלב עסיורג יד

 ןעביוהוצפיוא טריבורּפ טָאה יז .טכיזעג רהיא ףיוא ןעזיוועב ךיז טָאה
 .ןעדייר וצ ןוא ּפָאק רהיא

 ? אוע ,ךיס וטסנעק ---
 רעטצעל רעד טימ טגָאזעג דניק סָאד טָאה ,ַאּפַאּפ רערעייהט ---

 רעבָא ןענייז דנעה ערהיא ; זלַאה ןייז גידנעּפַאכמורַא גנוגנערטשנא
 ןייז ןעמונעגּפָארַא טָאה רעלק טנייס ןעוו ןוא ןעלאפעגקירוצ ךיילג
 ןופ לעּפמעטש רעד ןעגעלעג ןעטרָאד ןיוש זיא טכיזעגנ רהיא ןופ דנַאה

 -ילבעג זיא ןוא םעהטָא ןעטצעל םעד ןעּפַאכ טלָאװעג טָאה יז ; טוט
 .ןעגיל ןעב

 יּפִא ףיז ,טלעמרומעג רע טָאה ! ךילקערש זיא סָאד ,הֶא --

 ס'םָאט גידנעּפַאכנָא ןוא ,ןעלַאװק עדנעסיירצרעה ןיא גידנערהעק
 ! ךימ טעטיוט סָאד ,גנוי ןיימ ,םָאט ,הֶא --- : דנַאה

 ןערהערט ןוא ענייז ןיא דנַאה סרעטסַאמ ןייז טַאהעג טָאה םָאט
 .ןעקַאב עצרַאװש ענייז רעביא ןענורעג ןענייז

 ! ייבראפ ,רעטסַאמ ,ייברַאפ זיא סעלַא --
 .טיוט ןעוועג זיא ַאוע



 307 וָאטס רעשטיב טעיררעה

 ? טצעי זיא סָאװ ןוא ,ונ --
 טנייס רעטסַאמ ןעד ,ךיֹוה ױזַא ןעדייר טינ ןעפראד רימ ---

 ףלעווצ זַא ,יליפ ססימ ךָאד טסייוו רהיא רעבָא .ןערעה ךָאנ ןעק רעלק
 .ןעכַאװ ןעמ ףראד .המשנ רעד ְּךָאנ ךאלמ רעד טמוק רעגייז ַא

 -עג טָאה יז רעבָא ,ןעגָאז סעּפע טלָאװעג טָאה ַאילעפָא ססימ
 ,טרהעקעגּפָא ךיז טָאה ןוא ןעגיווש

 ס'אילעפִא ססימ טרעהרעד םָאט טָאה רענייז ַא ףלעווצ םורַא

 : עמיטש
 ןאד ןוא ! טסנעק וד יו ?ענש ,רָאטקָאד ן'כָאנ ,ךיילג הענ ---

 .רעמיצ ס'רעלק טנייס ןיא טּפאלקעגנָא ךיילנ יז טָאה

 טסלָאז וד זַא ןעלעוו טלָאװ ךיא ,טגָאזעג יז טָאה ,ןיזוק ---
 .ןעמוק

 סעטעּפָאל יו ןעצרַאה ןייז ףיוא ןעלאפעג ןענייז רעטרעוו עזעיד

 ןיא ןעוועג רע זיא טנעמָאמ ןייא ןיא .בורג ןיא ענורט ַא ףיוא דרע
 עכלעוו ן'ַאװע רעביא ןעגיובעגנייא ןענַאטשעג זיא ןוא רעמיצ ס'ַאווע
 .ןעפָאלשעג ךָאנ זיא

 ןהעטש ץרַאה ןייז טכַאמעג טָאה ןעהעזעג טָאה רע סָאװ סָאד
 -עג זיא דניק ןעטבעילעג ןעגיצנייא ןייז ןופ טכיזעג םעד ףיוא ,?יטש
 ! טיוט ןעטנעהָאנ םעד ןופ ןעכייצ רעד ןעוו

 סע ןוא טקוקעג רהיא ףיוא ןעבָאה ןוא ןענַאטשעג ןענייז עלַא

 טניישעג טָאה רענייז ןופ קַאט-קיט רעד וליפא זַא ליטש ױזַא ןעוועג זיא
 ןעמוקעגקירוצ םָאט זיא ןעטונימ רָאָאַּפ ַא ןיא .רעקרַאטש ַא ןייז וצ
 .רָאטקָאד ן'טימ

 דניק ן'פיוא ןעבעגעג קוק ַא טָאה ןוא ןעמוקעגניירַא זיא רע ןעוו
 .עֶלַא טימ ךיילג ןהעטש ןעבילבעג רע זיא

 רייהרעליטש רע טָאה ? ןעמוקעג גנורעדנע עזעיד זיא ןעוו ---
 .ַאילעפָא ססימ ייב טגערפענ

 עכלעוו ,ירעמפ .טרעפטנעעג יז טָאה ,טכַאנ עבלַאה םורַא --

 -יצ רהיא ןופ ןעפָאלעגניירַא לענש זיא ,שיורעג םעד טרעהרעד טָאה

 .רעמ
 -עג ?ענש יז טָאה ! ןיא סָאװ ,הֶא ! עניזוק ! ןיטסונוא ---

 .טנערפ
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 ךיא ! ?היפ ךיא סָאװ טינ סייוו רענייק ,סע טכַאמ סָאװ רעבָא .ןרעד
 .וד יוװ דנַאה ן'טימ ןעכַאמקעװַא טינ ןעק

 "ייצרעפ םהיא סע טזומ רהיא .טלעכיימשענ טָאה רעלק טנייס

 ףךָאנ טָאה רעלק טנייס ןעד --- ,ןעפלעה טנעקעג טינ ךיז טָאה רע ,ןעה
 -ּפִא יד ןעוועג זיא גיהור ןוא דנענייש ױזַא ?ייוו ; ןעלכיימש טנעקעג
 -רעּפ ןוא עסיז עכלעזַא ךרוד --- ,המשנ רעניילק רעד ןופ עזייר סדעיש
 ירד וצ ןערָאװעג ןעגָארטעג עלעפיש עניילק יד זיא ךעלטניוו עטרימויפ
 זַא ,ןעלהיפ וצ ךילגעמנוא ןעוועג זיא סע סָאד --- ,ןעגערב עשילמיה
 סָאד .טרעהענעג ךיז טָאה רעכלעוו ,טיוט רעד ןעוועג זיא סע סָאד
 -כאווש עכייוו ,עגיהור ַא רָאנ ,ןעצרעמש ןייק טלהיפעג טינ טָאה דניק
 ןוא ; ןעסקַאװעג טקרעמעבנוא טעמכ ןוא ךילגעט זיא עכלעוו ,טייק

 "קילג ױזַא ,טיורטרעפ ױזַא ,ךילבעיל ױזַא ,ןהעש ױזַא ןעוועג זיא יז

 ערנעגיהורעב יד ןעהעטשרעדיוװו טנעקעג טינ טָאה ןעמ סָאד ,ךיל
 טניישעג טָאה עכלעוו ,ןעדעירפ ןוא דלושנוא ןופ טפול רעד ןופ גנוקריוו

 ערַאברערנָאז ַא זַא טלהיפעג טָאה רעלק טנייס .רהיא םורַא ןעבעווש וצ

 ,גנונפָאה ןייק ןעוועג טינ זיא סע .ןעמונעגמורַא םהיא טָאה טייקניהור
 ןעבעגרעטנוא ןייק ןעוועג טינ זיא סע .ךילגעמנוא ןעוועג זיא סָאד ---
 טָאה עכלעוו ,טרַאװנעגעג רעד ןיא עהור עליטש ַא רָאנ זיא סע ,ךיז
 ןופ ןעקנעד טלָאװעג טינרָאג טָאה רע סָאד ,סיז ױזַא ןייז וצ טניישעג
 רימ עכלעוו ,טסייג ןופ טייקליטש יד ןעוועג זיא סע .טפנוקוצ ןייק

 -העש יד ןעוו טסברעה ןיא רעדלעוו עדלימ ענהעש יד ןעשיווצ ןעלהיפ

 עטצעל יד ןוא ,רעמיוב יד ףיוא זיא טייקטיור עדנעדניוושרעפ ענ
 םעד טימ ךיז ןעיירפ רימ ןוא ; ךייט םעד ייב ןענייז ןעמולב טסברעה

 .ןעהעגרעפ סעֶלַא טעוו רֶלַאב זַא ,ןעסייוו רימ ?ייוו ,רהעמ ךָאנ

 וע .רעמיצ ןייז ןיא ןעפָאלשעג טינ טצעי ןיוש טָאה םָאט

 רע .ריהט ס'ַאוע ןעבענ אדנארעוו רעד ףיוא ןעפָאלש טצעי טגעלפ

 .ןעפור םהיא טעוװ ןעמ ןעוו דנַאה רעד וצ ןייז טלָאװעג טָאה
 טסָאה וד סָאװ ,ריד טימ ןערָאװעג זיא סָאװ ,םָאט לעקנָא ---

 ססימ טָאה ? דנוה א יוװ ךעלעקניוו עלא ןיא ןעפָאלש וצ ןעגנאפעגנָא
 -עב רעד וצ טסגנאלעב וד זַא ,טביולגעג בָאה ךיא .טנָאזעג אילעּפָא

 .טעב א ןיא ןעפָאלש וצ ןעבעיל סָאװ ,עצרַאװש עסאלק ערעש

 רעבָא ,יליפ ססימ ,טעב ַא ןיא ןעפָאלש וצ בעיל ךיא ---

 -- טצעי
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 זַא ,ןעוועג טינ לעפייווצ ןייק ןיוש זיא סע ןוא רעכַאוװש ןוא רעכַאװש
 | .טייוו טינ ןעווענ ןיוש זיא דנע יד

 .רעמיצ ס'ַאווע ןיא טייצ ?עיפ ןענניירברעפ טצעי טגעלפ םָאט

 "עג זיא אווע .טכַאנ ןוא נָאט ןעכַאװ ןוא ןעציז ןעטרָאד טגעלפ רע
 ,רנעה יד ףיוא ןעגָארט ןעפראד יז טגעלפ ןעמ ןוא זעוורענ רהָעז ןערָאװ
 רהיא ןעגָארט וצ ןעגינעגרעפ רעטסערנ ס'םָאט ןעוועג זיא סָאד ןוא
 רעד ףיוא רעדָא ןעטרָאנ ןיא דנעה יד ףיוא רעּפרעק ןעטכייל םעניילק

 טפָא טגעלפ יז ןוא .עבלעז סָאד ןָאהט טגעלפ רעטָאפ רהיא .אדנארעוו
 / + ןעגָאז םהיא וצ

 סָאד .ןַאמ רעמירָא .ןעמהענ םָאט ךימ זָאל ,אּפַאּפ ,הֶא --

 -רעפ םעד ןעבָאה םהיא זָאל ,רימ ראפ ןָאהט ןעק רע סָאװ סעלַא זיא

 .ןענינעג
 "אפ רהיא טָאה ,אווע ,ןעגינעגרעפ ןופרעד ךיוא בָאה ךיא --

 .טנָאזעג רעט
 ..סעלַא רימ וצ טזיב ןוא סעֶלַא ןָאהט טסנעק וד ,אּפאַּפ ,לעוו ---

 םעד רָאנ טָאה םָאט ןוא ,טכענ רימ ןעבענ ּפִא טציז ,רימ רַאפ טזעל וד

 רעקרַאטש רע ןיא ןאד .ןעגניז רימ וצ ןעק רע סָאװ ןוא ןענָארט
 ,ריד רַאפ

 ןעדעי ייב ןעוועג זיא ן'אווע ראפ סעּפע ןָאהט וצ שנואוו רעד
 .ןעזָאלעגוצ ייז טלָאװ ןעמ ןעוו ,זיוה ןיא םענייא

 ,גנילבעיל רהיא וצ ןעגיוצעג טָאה ץרַאה ס'ימעמ רעמירָא רעד

 "עג זיא ירעמ .טייהנעגעלעג ןייק ןעניפעג טנעקעג טינ טָאה יז רעבָא
 טינ טונימ ַא ןעזָאלּפָא טינ יז טגעלפ ןוא ךילנהעוועג יו קנארק ןעוו
 רעמיצ ס'ַאוװע ןיא ןָאהט קוק ַא רעסיוא .טכַאנ ייב טינ ןוא גָאט ייב
 רָאג רהעמ יז טָאה ,רעטרעוו רֶאֶאּפ ַא ןעגָאז גידנעהעגייברעפ רעדָא
 .ןָאהט טנעקעג טינ

 ףיז לָאז ךיא זַא ,ןעגָאז ירעמ טנעלפ ,טכילפ ןיימ סע ?היפ ךיא ---
 יד ףיוא ןעסַאּפוצּפױא ןעטפערק ןעבָאה לָאז ךיא ,ןעװענַאש ןיילַא
 .דניק ערעייהט

 טוהט איִלעפָא זַא ,טביולגעג בָאה ךיא ,ערעייהט ןיימ ,עקַאט --
 .טרעפטנעעג רעלק טנייס טָאה ,סע

 רעטומ ַא יו ױזַא סעּפע .רעלק טנייס ,ןַאמ ַא יו טסדער וד --

 "נַאנַא ןופ ןערעוו ןעטָארטרעּפ לאפ ַאזַא ןיא טנעקעג עקַאט טלָאװ
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 ןופ ָאטינ ןיא סע .ךימ טבעיל רהיא זַא ,סייוו ךיא ,סעי --
 לעוו ךיא ןוא ,רימ וצ ךילדניירפ רהעז ןעוועג טינ זיא עכלעוו ,ךייא

 רחיא טעװ ןעקוק ףיורעד טעוו רהיא ןעוו סָאד ,ןעבעג סָאװטע ךייא
 ןעקָאל ַא ןעבעג ךייא ןופ ןעמעלא לעוװ ךיא .רימ ןיא ןענהָאמרעד ךיז
 .ךייא רַאפ קניישעג רעטצעל ןיימ ןייז טעוװ סָאד ןוא רָאָאה עניימ ןופ

 -רָאפ זיא ָאד סָאװ ענעצס יד ןעביירשעב וצ ךילגעמנוא זיא סע
 -נַא ; רָאָאה ?עסיב יד ןעמונעג טָאה ייז ןופ רערעדעי ןעזו ןעמוקעג
 ן'םיוא טרעמָאיעג ןעבָאה ערעדנַא ,עינק יד ףיוא ןעלַאפעג ןענייז ערעד
 ןערהיפסיורַא זייווניצנייא טזומעג ייז טָאה ַאילעּפָא ססימ זיב ,לוק

 .רעמיצ ןופ
 .ן'ימעמ ןוא ן'םָאט רעסיוא סױרַא עֶלַא ןענייז ךילדנע
 .ריד ראפ ןעקָאל רעלָאפטכַארּפ ַא ןיא ,םָאט לעקנָא ,ָאד --

 -נעמהענמורא טגָאזעג יז טָאה ! ימעמ עבעיל ,עטוג ,עיירט וד ןוא
 .ךיוא ריד ראפ זיא ָאד ,זלַאה רהיא גיד

 ןענעק לע ךיא ױזַא יו טינ סייוו ךיא ,ַאוע ססימ ,הֶא --
 וצ ןעבעגעגרעביא ןעצנַאג ןיא ךיז טָאה ימעמ ןוא ! ךייא ןהֶא ןעבעל
 : .ןעצרעמש ערהיא

 ן'ימעמ ןוא ןע'םָאט טּפטטשעגסױרַא טכייל טָאה ַאילעפָא ססימ
 ,ןעבעילבעג טינ ןיוש זיא רענייק זַא טכַאדעג ןיוש טָאה ןוא רעמיצ ןופ
 ןיסּפַאט ןעהעזרעד יז טָאה ,טהערדעגמוא ךיז טָאה יז ןעוו רעבָא
 .גידנעהעטש

 ? טגערפעג רהיא יז טָאה ? רעהַא וטסמוק ןענַאװ ןופ ---
 -ערט יד גידנעשיוו טגָאזעג יסּפַאט טָאה ,ָאד ןעוועג ןיב ךיא --

 עטכעלש  ַא ןעוועג ןיב ךיא ,אוװע ססימ ,הֶא .ןעגיוא יד ןופ ןער
 ? לעסיב א ןעבעג ךיוא רימ רהיא טליוו .; ?עדיימ

 סעדעי .ןעבעג ריד ךיא לעװ סיוועג ,יסּפַאט עמירָא ,סעי --
 בעיל ךיא זַא ןעקנעדעג וטסלָאז ,ףיורעד ןעקוק טסעוו וד סָאװ לָאמ
 .לעריימ עטוג ַא ןייז טסלָאז וד זא ,טלָאװעג בָאה ךיא זא ןוא ,ךיד

 ןייז וצ ןעק ךיא טייוו יו ךיז ערַאטס ךיא ,אווע ססימ ,הֶא --

 ,לעדיימ עטונ א
 -רעפ טָאה ןוא טרהיפענסיורַא םאזננאל יז טָאה ַאילעּפָא ססימ

 .ריהט יד טכַאּפ
 ץלַא ןערָאװעג ַאווע זיא ענעצס רענעכעירשעב ןעביוא רעד ךָאנ
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 ןעננַאגעגוצ זיא רע ןוא רעטָאפ םוצ דנַאה רעד טימ ןעבעגעג ץניוו ַא
 .טצעזעג רהיא ןעבענ ךיז טָאה ןוא

 גָאט ןערעי טימ סיוא רימ ןעהעג ןעטפערק עניימ ,אּפַאּפ --
 ןענייז סע .טלעוו רעד ןופ ןעדייש ךיז זומ ךיא זא ,סייוו ךיא ןוא
 ךיא עכלעוו --- ,ןָאהט ןוא ןעגָאז ?יוו ךיא עכלעוו ,ןעכַאז עכילטע ָאד

 -עיד ןעגעוו דייר ךיא ןעוו ןעדעירפוצ טינ רעבָא טזיב וד .ןָאהט ףרַאד
 .ןעניילּפָא טינ סע ןעק ןעמ ; ןעמוק סע זומ ךָאד ,דנַאטשנעגעג ןעז

 ? ןעדייר רעטציא לָאז ךיא זא ,וטסליוו
 ךיז טגָאזעג רעלק טנייס טָאה ! ןערעה לע ךיא ,דניק ןיימ ---

 רע טָאה רערעדנַא רעד טימ ןוא ןעגיוא יד דנַאה ןייא טימ גידנעקערוצ
 .ן'ַאוװוע ןעטלַאהעגרעטנוא

 -טָאזרעפ ָאד ךיז ןעלָאז טייל ערעזנוא עלַא זַא ךיא ליוו ןַאד ---
 .טגָאזעג ַאוע טָאה ,ןעגָאז סָאװטע ייז ?יוו ךיא ,רעל

 ןעטמעלקרעפ טימ טגָאזעג רעלק טנייס טָאה ,יוזא ןייז לָאז --
 .ןעצרַאה

 ןיא ןוא רענעיד עלַא ןעפור טקישעגקעװַא טָאה ַאילעפִא ססימ
 .רעמיצ ןיא ןעוועג עלַא ןענייז םורַא עלייוו ַא

 רָאָאה ענהעש ערהיא .סנעשיק ערהיא ףיוא ןעגעלעג זיא ַאווע

 טכארטעב ןעבָאה ןעגיוא ערהיא ןוא טכיזעג רהיא טקעדעב ןעבָאה
 ,טייל יד

 -עיורט יד טכַארטעב רעצרעה עטמעלקרעפ טימ ןעבָאה רענעיד יד
 ןעכייצ םעד ןעגָארטעג ךיז ףיוא טָאה טכיזעג ס'אווע .ענעצס עגיר
 -ערלָאג ענעטינשעגּפָא ערהיא ןעגעלעג ןענייז רהיא ןעבענ ןוא טיוט ןופ

 .טנייוועג טָאה ןוא ןעניובעגנייא ןעסעזעג זיא ירעמ .ןעקָאל ענעג

 .טצפיזעג ןעבָאה ןוא ּפעק יד ןעגיובעגנייא ןעבָאה רענעיד יד
 .םלוע תיב ַא ףיוא יו ױזַא טשרעהעג טָאה טייקליטש עפעיט ַא

 ןעטעלא טָאה ןוא רעגעלעג רהיא ןופ ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה ַאװע
 .טכארטעב טסנרע

 בעיל ךיא ?ייוו ,דניירפ עניימ ,טקישעג ךייא ךָאנ בָאה ךיא ---
 .ךימ טבעיל רהיא ןוא ךייא

 ןטימס ,שווע ססימ ,ךייא ןעבעיל ריס ,סעי ,הֶא ,סעי --

 לָאז טָאנ .לוק ןייא ןיא טרעפטנעעג עלַא ןעבָאה ,ןעצרַאה ןעצנַאג
 ! ןעשנעב ךייא
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 טנייס טָאה ! רָאָאה יד רעביא טינ רהיפ --- ,גנוטכַא ביג --
 טָאה ןעמ זַא ןעקרעמעב טינ לָאז ןעמ ,ןעטניה ןופ רעש ,טגָאזעג רעלק
 .ץלָאטש ןיימ ןענייז ןעקָאל ס'ַאוע .ןעטינשעג ייז

 .ןעפורעגסיוא גיריורט ַאװע טָאה !} ַאּפַאּפ ,הֶא --
 -טימ ךיד ליוו ךףיא ןעד ; ןהעש ןייז ןעלָאז ייז זַא ?יוו ךיא ---

 -ַאטנַאלּפ ס'רעטעפ ןייד וצ טייצ רעטמיטשעב רעד רַאפ ךָאנ ןעמהענ
 -ע; רעלק טנייס טָאה ,קירנעה ןיזוק ןייד ןעהעז טסלָאז וד ןוא עיצ

 .עמיטש רעכיליירפ ַא טימ טגָאז -

 ןעד ,וטסהעז .ַאּפַאּפ ,ןערהָאפ טינ לָאמנייק ןיהַא לע ךיא ---
 .רעכַאוװש גָאט עלַא רעוו ךיא זַא ,טינ

 אזא ןיא ןעביולג לָאז ךיא זַא ,סיואכרוד וטסליוו סָאװ וצ ---

 .טגָאזעג רעטאפ רהיא טָאה ? ַאװע ךַאז עכילקערש

 טצעי סע טסעװ וד ןעוו ןוא .ַאּפַאּפ ,ױזַא זיא סע ?ייוו ---
 ,ןעגָארטרעּפ וצ רעווש ױזַא ןייז טינ רעטעּפש ריד טרעוו ןעביולג

 -נעהעזוצ ,טרעטסניפרעפ ןוא ?יטש ןענַאטשעג זיא רעלק טנייס

 ס'רניק רעד ןופ ןערָאשענּפָא ןערעוו ןעקָאל עלָאפטכארּפ יד יװ גיד

 -םיוא ייז טָאה יז ,סיוש רהיא ןיא ענייא ךָאנ ענייא טניילעג ןוא ּפָאק
 םורַא טלעקיוועג ייז ןאד ,טכארטעב טסנרע ייז טָאה ןוא ןעביוהעג
 טקוקעג גירעיורט טייצ וצ טייצ ןופ ייברעד טָאה ןוא רעגניפ ערהיא
 .רעטָאפ רהיא ףיוא

 ,ןעהעזעגסיוארָאפ גנַאל ןיוש בָאה ךיא סָאװ עדארג זיא סָאד --
 ,גָאט וצ גָאט ןופ דנוזעג ןיימ טרעטשוצ טָאה סָאד .טגָאזעג ירעמ טָאה
 ךיא .ןעבענוצ טינ סע ליוו רענייק שטָאכ ,רבק םוצ גידנערהיפ ךימ
 וטסעוו טייצ עצרוק ַא ןיא ,רעלק טנייס .ןעהעזעג גְנַאל ןיוש סָאד בָאה

 .טכער טָאהעג בָאה ךיא זַא ,ןעהעז

 טָאה ! ןעטסיירט ?עיפ רהעז ךילריטַאנ ךיד טעוו סָאד ןוא --
 .ןָאט ןרעטיב ןוא םענעקורט ַא טימ טנָאזעג רעלק טנייס

 טקעדרעפ טָאה ןוא ןאװיד ן'םיוא טגניילעגקירוצ ךיז טָאה ירעמ

 .לעכיט ַא טימ טכיזעג רהיא

 םענייא ןופ טרעדנַאװעג ןעבָאה ןעגיוא עָאלב ערהָאלק ס'אווע
 ןופ טייהנעדעישרעפ יד זַא רהָאלק ןעוועג זיא סע ןוא ןרעדנַא ן'פיוא
 טָאה יז ,םירוסי טכַאמעג רהיא טָאה ןרעטלע ערהיא ןופ רעטקַארַאכ
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 ןעוועג לָאמ עלַא זיא יסּפַאט זַא ךָאד טסייוו וד ,ַאמַאמ ,לעװ --
 | : .תורצ עסיורג ןיא

 טימ ןעמ טָאה ָאד .רעכיז ךיא ןיב סָאד ,ָאד זיא יז טייז טינ --
 -ציא ןזיא יז ןוא ,ןעזייב טימ ןוא ןעטוג טימ .טריבורּפ סעֶלַא רהיא
 טינרָאג שפנ םעד ןופ טסנעק וד ,ןעוועג זיא יז יװ דליוו ױזַא רעט
 .ןעכַאמ

 וד ןעו ,דעישרעטנוא רעסיורג ַא זיא סע ,ַאמַאמ ,רעבָא --
 -לעוו ןוא ,דניק עטוג ַא ןייז וצ ןעגיוצרע ךימ טָאה ןעמ יו טסנעכערעב

 .רעהַא טכַארבעג יז טָאה ןעמ רָאפעב טַאהעג טָאה יז גנוהעיצרע עכ
 ; גידנעצענעג טגָאזעג ירעמ טָאה ,גיטכיר וליפַא זיא סָאד ---

 ,ןערעירפוצ ןייז רימָאל ,ַאװע .ןעפלעה רימ ןענעק סָאװ רעבָא --

 .ױזַא טיג ןענייז רימ זַא
 .טגָאזעג ַאװע טָאה ,ַאמַאמ ,ןעדעירפוצ ןייז טינ ןעק ךיא ---

 טינ ךיוא ןענעק ןעשנעמ עמירָא יד סָאװ ףעיט רהעז ךימ טקנערק סע
 גנולצולּפ ַאוע טָאה ,אמַאמ ,סָאװ וטסייוו .רימ יו ןעדעירפוצ ןייז
 .רָאָאה עניימ ןופ ?ייהט ַא ןרעשּפָא לָאז ןעמ זַא ליוו ךיא ,טצעזענוצ

 .טגערפעג ירעמ טָאה ? סָאװ וצ --
 יו גנַאל ױזַא ,דניירפ עניימ וצ ןעבעגקעװַא סָאד ליוו ךיא ---

 יז זַא ,עטנַאט יד ןעטעב טינ וטסליוו .,ןיילַא ןָאהט ךָאנ סע ןעק ךיא
 ? ןָאהט רימ סע לָאז

 לָאז אילעפֶא ססימ זַא ,ךיוה רעד ןיא ןעפורעגסיוא טָאה ירעמ
 .רעמיצ ןרעדנא ןופ ןעמוקניירַא

 ענעי ןעוו ןעשיק ןופ ןעביוהעגפיוא בלַאה ךיז טָאה לעדיימ יד
 -ענ יז טָאה רָאָאה ענעדלָאג ערהיא גידנעלקָאש ןוא ןעמוקעגניירַא זיא
 יד ּפִא רעש ,עטנַאט ,םוק : עמיטש עניטסול ןימ ַא טימ טגָאז

 | ! ףָאש
 / זיא רעכלעוו .טגערפעג רעלק טנייס טָאה 4 סָאד זיא סָאװ ---

 .ן'טווע רַאפ ןעטכורפ טימ ןעמוקעגניירַא טצעי

 -ַּפִא לָאז עטנַאט יד זַא ,טלָאװעג רָאנ בָאה ךיא ,ַאּפַאּפ --
 ייז סָאד ?עיפ ױזַא ייז בָאה ךיא .רָאָאה עניימ ןופ לייהט ַא ןרעש
 וצ ייז ןופ ?ייהט א ןעבעג ךיא ליוו ןאד ןוא .ּפָאק ןיימ סייה ןעכַאמ

 .דניירפ עניימ

 ,רעש רעד טימ ןעמוקעגניירַא זיא אילעפֶא ססימ
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 ןעוועג זיא ןוא ןאויד ןופ ּפָארַא ַאוע זיא קילבנעגיוא ןייא ןיא

 .אדנארעוו רעד ףיוא

 בינ .ןעמולב יד ןעבָאה לי ךיא ! ַאמַאמ ,ףיוא רעה ,הֶא --
 .רימ ייז

 טימ רעמיצ ןעלופ ַא ְךָאד טסָאה ֹוד 4 ַאװע ,סָאװ וצ --
 : ! ןעמולב

 יד ןימ גנערב יסּפַאט .,לעיפוצ טינ לָאמ ןייק בָאה ךיא --
 .ןעמולב

 ,ּפָאק םענעזָאלענּפָארַא ןייא טימ ןענַאטשעג זיא עכלעוו ,יסּפַאט :
 רב טעקוב םעד טגנַאלרעד רהיא טָאה ןוא ןערָאװעג גידעבעל זיא

 ו .ןעמ
 -נעסוק טגָאזעג אווע טָאה ,טעקוב רעלָאפטכארּפ ַא זיא סע --

 .םהיא ףיוא גיד
 .ןעדעירפוצ רהעז ןעוועג זיא יסּפַאט
 -ולב טעקוב ַאזַא גָאט עלַא ןעכַאמ רימ טסלָאז וד זַא ליוו ךיא ---

 .טגָאזעג אווע טָאה ,ןעמ
 .טנערפעג ירעמ טָאה 4? סָאד וטספראד סָאװ וצ --

 .ןעכַאמ ךָאד ייז טעװ יסּפַאט ? ַאמַאמ ,ךיד טרַא סָאװ ---
 סָאװ טסרעה וד ,יסּפַאט ! דניק ,טסליוו וד יוװ ןייז לָאז ---

 ! רהיא גלָאפ ? ליוװ סיסימ עגנוי ןייד

 טהערדעגמוא ךיז טָאה ןוא ּפָאק ן'טימ טגיינעגוצ טָאה יסּפַאט
 -ּפָארַא ןענייז ןערהערט יו טקרעמעב ַאווע טָאה ָאד ; ןהענוצקעווַא ףיוא
 .ןעגיוא ערהיא ןופ ןענורעג

 סעּפע ?יוװ יסּפַאט זַא טסואוועג בָאה ךיא ,ַאמַאמ וטסהעז --
 .רעטומ רהיא וצ טגָאזעג ַאװע טָאה ,רימ רַאפ ןָאהט

 .סזיה ןָאהט וצ בעיל טָאה יז לייוו זיא סע ! ןיזנוא זיא סָאד ---
 רָאהט יז ?ייוו ןוא --- ,ןעמולב ןייק ןעסייר טינ רָאהט יז זַא סייוו יז
 -ייר ייז לָאז יז זַא טסליוו וד בוא רעבָא .סיעכהל סע יז טוהט ,טינ
 .ױזַא ןייז לָאז ,ןעס

 יז סָאװ סָאד רהעמ טינ זיא יסּפַאט זַא ,ןיימ ךיא ,,ַאמַאמ ---
 .לעריימ עטוג ַא ןייז וצ ךיז טערַאטפס יז .ןעוועג זיא

 ןערעוו טעוװ יז זיב ןערַאטס גנַאל רהעז ןעפרַאד ךיז טעוו יז--

 ,רעטכעלעג ןעגיסעלכַאנ ַא טימ טגָאזעג ירעמ טָאה ,טוג
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 רעראברערנָאז ַא זיא סע .?היפענ ןעדנעסיוטשּפא ןייא םהיא ןענ
 .טקַאֿפ א זיא סע רעבָא ,טקַאֿפ

 *ענ ַאילעפָא טָאה ,ןעמלעה סָאד ןעק ךיא יו טינ סייוו ךיא ---
 .לעריימ עזעיד ךילכעזטּפױה ןוא ,םהענעגנַאנוא רימ ןענייז ייז ; טגָאז
 ? להיפעג םעד ןעכַאמרעביא ךיא ןעק ױזַא יו

 ,ןָאהט ַאװע סָאד ןעק ,טסהעז וד יו ---
 .ןיילַא עבעיל יד זיא יז ?ייוו ---

 .לעטיּפַאק רעטסגיצנַאװצזןוא-סקעז

 .טיוט

 רע .,זיוה ןיא רעטסנהעש רעד ןעוועג זיא רעמיצפָאלש ס'ַאווע

 "יצ רעד .ןרעמיצפָאלש עדייב סנרעטלע רהיא ןעשיווצ ןעגעלענ זיא

 -טנַאמָאר ןוא ןעשידניק רהיא ךָאנ טעטַאטשעגסיױוא ןעוועג זיא רעמ
 רהָאר םענעטכָאלפעג ןופ ןעוועג זיא ?עבעמ עצנַאג יד .קַאמשעג ןעש
 יד .ןעטייווק ענעדלָאג טימ טגיילעב לוט ןעוועזָאר טימ ןעגיוצעב ןוא

 ןופ ןערוגיפ ענעדליג רעיפ טימ ןוא ןיכעדלַאב ַא טימ ןעוועג זיא טעב
 -ָאה עכלעוו ,רעדליב טימ ןעגנַאהעב ןעוועג ןענייז טנעוו יד .ןעביוא

 ןענייז ?ארעביא ןוא ןעשיט יד ףיוא .רעדניק טלעטשעגרָאפ רָאנ ןעב
 .ןעמולב עשירפ ,עטסרעייהט יד טימ ןענָאזַאװ ןענַאטשעג

 -נעטש טעמב ןייז טגעלפ ןוא קנַארק רהעז ןעוועג טצעי זיא ַאווע
 זיא ַאװע .טייצ גאטימכָאנ ַא ןעוועג זיא סע .,רעמיצ ןיא ךיז ייב גיד
 יז טָאה גנולצולּפ .ךוב ַא ןעזעלעג טָאה ןוא ןאוװיד ַא ףיוא ןעגעלעג

 .אדנַארעװ רעד ףיוא עמיטש סרעטומ רהיא טרעהרעד
 ןעסייר ןיוש טסהעג וד .ל?עווייט רעניילק וד ,סָאד זיא סָאװ ---

 .שטַאּפ ַא טרעהעג טָאה ַאווע ןוא { ןעמולב
 "עג יז טָאה ,ן'ַאװוע ססימ ראפ זיא סָאד ! סיסימ ,טָאנ --

 .עמיטש ס'יסּפַאט טנעקרעד טָאה ןוא טרעה
 ראד יז זַא ,טסקנעד וד .ץורית רענהעש ַא ! ַאװע ססימ --

 ! ןענַאד ןופ סױרַא .עקרעגעג ענדוקסאּפ וד ,ןעמולב ענייד
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 ןעק רענייק .זיומ ַא ןופ ןערהיּרנָא םעד ןעגָארטרעּפ רעסעב טלָאװ יז
 .וצרעד ןָאהט טינ רָאג ןענעק סרעגענ ןוא סרעגענ ןייק ןעבעיל טינ
 .ןעפייפ וצ ןעגנַאפעגנָא טָאה יסּפַאט ןוא ,ךימ סע טרעמיק סָאװ

 אוװע טָאה ,ךיד בעיל ך י א ,דניק עמירָא ,יסּפַאט ַא --
 גידנעגײלפױרַא דיילטימ ןופ ?היפעג ןעכילצולּפ ַא טימ ןעפורעגסיוא

 ךיד בעיל ךיא .רעטלוש ס'יסּפַאט ףיוא דנַאה עניד עסייוו ערהיא
 וד לייוו ,דניירפ ַא רעדָא רעטומ ןייק רעטָאפ ןייק טינ טסָאה וד לייוו
 ךיא ןוא ךיד בעיל ךיא ,דניק עטרעטַאמעג ,עמירָא ןייא ןעוועג טזיב
 ,יסּפַאט ,קנַארק רהעז ןיב ךיא .דניק עטוג ַא ןייז טסלָאז וד זַא ליוו
 טקנערק סע ןוא ,ןעבעל טינ גנַאל ןיוש ?עוװ ךיא זַא ביולג ךיא ןוא

 וד זַא ,ןעלעוו טלָאװ ךיא .טכעלש ױזַא טזיב וד סָאװ ךילקריוו ךימ

 ֿ?זיי ךיא --- ,ןעגעוו טניימ ןופ רעסעב ןערעוו וצ ןעריבורּפ טסלָאז

 .ריד טימ טייצ עצרוק ַא ןייז רָאנ-
 ךיז ןעבָאה דניק רעצרַאוװש רעד ןופ ןעגיוא עפרַאש עדנור יד

 ךיז ןעבָאה ןעּפָארט ערהָאלק עסיורג -- ; ןערהערט טימ טלהיפעגנָא

 יד ףיוא ןעלַאפעג ןענייז ןוא ענייא ךָאנ ענייא טלעקײקעגּפָארַא רעווש

 ערהיא ןעשיווצ ּפָאק םעד ןעגיובעגנייא טָאה יז .דנַאה עסייוו עניילק
 טָאה דניק ענהעש יד דנערהעוו ,ךיוה רעד ןיא טנייוועג טָאה ןוא עינק
 : טגָאזעג טָאה ןוא רהיא וצ ןעגױבעגּפָארַא ךיז

 ןוא ץרַאה עטונג ַא טסָאה וד זַא ,העז ךיא .,יסּפַאט טינ ןייוו ---
 .דרניק עטוג ַא ןייז טסעוו וד זַא ,רעכיז ןיב ךיא

 .טוג יא וצ ןערַאטס ךיז לעװ ךיא .ַאװע ססימ ערעייהט ָא --

 .טרעמיקעג טינ םעד ןעגעוו ךיז ךיא בָאה רעהירפ
 .גנַאהרָאפ םעד ןעזָאלענּפָארַא רעלק טנייס טָאה ָאד
 ססימ וצ טגָאזעג רע טָאה ? טצעי וטסגָאז סָאװ 4,ונ --

 .ַאילעפָא

 ,סרענענ ןענעג ?ייהטרוארָאפ ַא טָאהעג לָאמ עלַא בָאה ךיא ---

 ,ןעגָארטרעּפ טנעקעג טינ לָאמנייק בָאה ךיא זַא ,זיא תמא רעד ןוא

 רעבָא ,טגָאזעג ַאילעפָא ססימ טָאה ,ןערהירנָא ךימ לָאז דניק סָאד זַא
 .טסואוועג טינ סע טָאה יז קנעד ךיא

 -רעביא ןיב ךיא .דניק ַא ןופ ןעטלַאהעב טינ סע טסנעק וד --
 ןיא ןעכאז עטסעב יד טימ ,טלעוו רעד ןיא ךַאז ןייק טימ זַא ,טנייצ
 -עג טסָאה וד ןעוו ,דניק ַא ןעהיצוצ טינ ךיז וצ וטסנעק טלעוו רעד
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 טָאה ,ןָאט ןעטרָאד טעוו ַאווע סָאװ ןעהעז ןעלעוו טלָאװ ךיא ---
 .טגָאזעג רעלק טנייפ

 רענרעזעלג רעד וצ רעגניפ ץיּפש יד ףיוא ןעגנַאגעגוצ זיא רע
 ןיא .טקוקעגניײרַא טָאה ןוא גנַאהרָאפ םעד ןעביוהעגפיוא טָאה ,ריחט
 יז זַא ,ן'ַאילעפָא ססימ וצ ןעכייצ ַא ןעבעגעג רע טָאה םורַא טונימ ַא
 -ָאלדָאּפ רעד ףיוא ןעסעזעג רעדניק עדייב ןענייז ןעטרָאד .ןעמוקוצ לָאז
 רהיא טיס יסּפַאט .ייז וצ רעטכיזעג ערעייז ןופ טייז רעד טימ עג
 .ןעגיוא יד ןיא ןערהערט טימ ןוא טגערעגפיוא ַאווע ןוא םינּפ ןעשינצל

 וטסלָאז סָאװ רַאפ ? יסּפַאט ,טכעלש ױזַא וטזיב סָאװ רַאפ --

 ,טינ םענייק ןעד וטסבעיל ? לעדיימ עטוג ַא ןייז וצ ןערַאטס טינ ךיז
 ? יסּפַאט

 סעקרעקוצ בעיל בָאה ךיא .זיא עבעיל סָאװ טינ סייוו ךיא ---
 .טרעפטנעעג יסּפַאט טָאה ,ןעכַאז עכלעזַא ךָאנ ןוא

 ? רעטומ ןוא רעטָאפ ןייד בעיל ךָאד טסָאה וד רעבָא --
 ןיוש סָאר ךייא בָאה ךיא .טאהעג טינ לָאמנייק ייז בָאה ךיא ---

 | .אווע ססימ ,טלייצרעד

 וטסָאה רעבָא ,טגָאזעג גיריורט ַאוע טָאה ,סייוו ךיא ,סעי ---
 --- רעדָא עטנַאט א ,רעטסעוװש ַא ,רעדורב ַא טָאהעג טינ ןעד

 בָאה ןוא טַאהעג טינרָאג בָאה ךיא  .ייז ןופ םענייק ,ןיינ ---
 .טַאהעג טינ םענייק

 עטוג ַא ןייז וצ ןעריבורּפ טסלָאװ וד ןעוו ,יסּפאט ,רעבָא --
 --- רשפא וטסלָאװ ?עדיימ

 ךיא ןעוו .עקרעגענ ַא יװ ןייז טינ ךַאז רעדנַא ןייק ןעק ךיא ---
 ןעו .טגָאזעג יסּפַאט טָאה ,טוג לָאמ טרעדנוה וליפא ןעוועג טלָאװ

 א ךיא ןוא טיוה עצרַאוװש יד ןעהיצּפָארַא ןענעק רימ ןופ טלָאװ ןעמ

 .טריבורּפ ךיא טלָאוו ,סייוו ןערָאװעג

 ,ץרַאװש טזיב וד ןעוו וליפא ןעבעיל ךיד ןענעק ןעשנעמ רעבָא --

 ןעוועג טסלָאװ וד ןעו ,טבעילעג ךיד טלָאװ ַאילעפָא ססימ .יסּפַאט
 .טוג

 ןעשינָאריא ןעכילנהעוועג רהיא טימס טרעפטנעעג טָאה יסּפַאט
 .ךַאל

 ,טגָאזעג אווע טָאה ? טינ סָאד וטסביולג ---

 .עקרעגענ א ןיב ךיא ?ייוו ,ןעגָארטרעּפ טינ ךימ ןעק יז ,ןייג ---
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 זיא יז ,גנוניימ רעזעיד ןופ ןעוועג טינ זיא ַאילעפָא ססימ
 ,רעייהט ןעוועג רהיא ייב זיא ךַאז עדעי ןוא ןיהטריוו עסיורג ַא ןעוועג
 טייוו ןעוועג זיא טייקגיניילק ַא ןעגעוו דניק ַא ןעסיימשרעפ ןהעג רעבָא
 .רהיא ןופ

 טלעדנַאהעב ױזַא ךיא טלָאװ טלעוו רעד ןיא דלעג ןייק ראפ ---
 טימ לָאז ךיא סָאװ טינ סייוו ךיא ,ןיטסוגוא ךילקריוו רעבָא .,דניק ַא
 ןוא ןעטוג טימ ,ןעלטימ עלַא טריבורּפ ןיוש בָאה ךיא .ןעכַאמ רהיא
 .דנַאװ ןיא יו ױזַא זיא סע ןוא ןעזעב טימ

 טגָאזעג רעלק טנייס טָאה ! עּפלַאמ וד ,יסּפַאט רעהַא םוק --
 .ךיז וצ גידנעפור יז

 טעצשילבענ ןעבָאה ןעגיוא עדנור ערהיא .ןעמוקעגוצ זיא יסּפַאט

 : .תונצל ןוא דחּפ ןופ גנושימ ַא טימ טלעטניּפעג ןוא

 "עג רעלק טנייס טָאה ? טוג ףיוא טינ ךיז וטסרהיפ סָאװ רַאפ ---
 .קוק םענדָאמ רהיא טימ טריזומַא ךיז ןוא טגערפ

 ססימ .טרעפטנעעג יסּפַאט טָאה ,ץרַאה ענידניז ַא בָאה ךיא ---
 : .ױזַא טגָאז יליפ

 ,טגָאז יז 4? ריד רַאפ טוהט ַאילעפָא ססימ סָאװ טינ וטסהעז --
 .ןָאהטעג סעלַא ריד רַאפ טָאה יז זַא

 ךיוא סע טנעלפ סעסימ עטלַא יד ! רעטסַאס ,סעי ,טָאג --|
 -סיוא רימ טגעלפ יז .ןעסימשעג רעסעב לעיפ ךימ טָאה יז .,ןעגָאז
 רעבָא ,ריהט ןיא ּפָאק ןיימ טימ ןעּפַאלק טגעלפ ןוא רָאָאה יד ןעסייר

 עלַא ןעסײרסױרַא וליפא ןעלָאז ייז ןעוו ןוא .ןעפלָאהעגנ טינ טָאה סָאד
 ךיא ! טָאג ,ְךַא .ןעפלעה טינ ךיוא סע טעוו ,ּפָאק ןיימ ןופ רָאָאה

 -רע ןעט ןעק סָאװ ,עקרענענ ַא ךָאד ןיב ךיא ! גידניז ױזַא ןיב
 ! ןעטרַאװ

 רהיא ןופ רהעמ ליוװ ךיא .ןעבעגפיוא יז זומ ךיא ,לעוו ---
 .טגָאזעג אילעפָא טָאה ,ןעדייל טינ תורצ ןייק

 ןעהעזעגוצ טָאה ןוא ןעטייוו ןופ ןענַאטשעג זיא עכלעוו ,אווע
 ןהענ לָאז יז זַא ןעכייצ ַא ןיסּפַאט ןעבעגעג טָאה ,ענעצס עצנַאג יד
 ןיא רעמיצ רעניילק א ןעוועג זיא אדנארעוו רעד ףיוא .רהיא טימ
 ַאווע .רעמיצ עזעל ס'רעלק טנייס ןעוועג זיא סָאד ,זָאלג ןופ ןעצנַאג
 .ןירַא ןיהַא ןענייז ן'יסּפַאט טימ
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 .טייהקנַארק עזעיד טכַארבעגנ רימ ןעבָאה ן'אווע ןעגעוו טַאהעג
 .ןענָאז וצ רעווש רהעז זיא טַאהעג טָאה יז ןעגנוגעוועב עכלעוו

 טָאה ןוא רעבירעד טשּפ םענענייא ןייז טכַאמענ ךיז טָאה רעלק טנייס
 -וצ יא ןעגָאװ א זיב ,רַאגיצ ןייז ןעכיור וצ רעקרַאטש ןעגנאפעגנָא
 רעטנורַא ןענייז ן'ַאילעפָא טימ ַאווע ןוא אדנַארעװ רעד וצ ןערהָאפעג

 .םהיא ןופ
 זיא ַאװע ןוא רעמיצ ןיא ךיז וצ קעװַא ךיילג זיא ַאילעּפָא ססימ

 .עינק ענייז ףיוא טצעזעג ךיז טָאה ןוא רעטָאפ רהיא וצ ןעגנַאנעגוצ
 טָאּה יז יו ַאילעפָא ססימ ןופ תולוק טרעהרעד ךיז ןעבָאה דלַאב

 : .ןעירשעג ןעצעמיא ףיוא
 רעדעיוו ןעטרָאד יסּפַאט ןיוש טָאה קיטשיץנוק ַא רַאפ סָאװ --

 ךרוד טמוק םרַאיל רעד זַא .טנערפעג רעלק טנייס טָאה ? ןעזיוועב
 .רעכיז ךיא ןיב רהיא

 -עלש ַאילעפָא ססימ ןעזיוועב ךיז טָאה םורַא טונימ ַא ןיא ןוא

 .רעכערברעפ םעד ךיז רעטניה גידנעּפ
 -ייצרעד סָאד לע ךיא ,ןעירשעג יז טָאה ! םוק ,רָאנ םוק --

 ! רעטסַאמ ןייד ןעֶל

 -ענ ןיטסונוא טָאה ? טריסַאּפ ןעטרָאד ןיוש טָאה סָאװ ---
 .טנערפ

 ! ןעדייל טינ רהעמ רהיא ןופ ?יוו ךיא זא ,טריסַאּפ טָאה סע --

 -ָארטרעּפ טינ סע ןעק טולב ןוא שיילפ ; סָאמ רעד רעביא ןיוש זיא סע
 ןעבעגעג רהיא בָאה ןוא רעמיצ ןיא ןעסָאלשעננייא יז בָאה ךיא ! ןעג

 יז ? ןָאהטעג יז טָאה סָאװ ,ןערידוטשוצסיוא סעּפע ןעטרָאד ךוכ ַא
 ןעטרָאד ןופ ןוא רָאמָאק ןייס ןופ ןעלסילש יד טכוזעגסיוא טָאה
 ףיוא ןעטינשוצ ייז טָאה ןוא סעטנעל ענעדייז עניימ ןעמונעגסױרַא
 ױזַא .עלקוק רהיא רַאּפ סעקטּפָאק טכַאמעג ןוֿפרעד טָאה ןוא רעקיטש
 ! ןעהעזעג טינ ןעבעל ןיימ ןיא ךָאנ ךיא בָאה סָאװ

 טימ זַא ,טגָאזעג ירעמ טָאה ,עניזוק ,טגָאזעג ריד בָאה ךיא --
 טלָאװ ךיא ןעוו .ןעמוקסיוא טינ ןעטוג טימ ןעמ ןעק תושפנ עזעיד

 -רָאפ .ַא טימ גידנעקוק טגָאזעג יז טָאה ,ליוװ ךיא יוװ ןָאהט טנעקעג
 רעסיימש םוצ טרהיפעגנקעווַא יז ךיא טלָאװ ,רעלק טנייס ףיוא ףרואוו
 .ןעניל ןעבעילבעג טלָאװ יז זיב ןעסימשעג גנַאל ױזַא יז טלָאװ ןוא

 .טגָאזעג רעלק טנייס טָאה םעד ןיא טינ רָאנ לעַפייווְצ ךיא --
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 .לעטיּפַאק רעטסגיצנַאװצ-ןוא-ףניפ

 .ענילעשזנאווע עניילק יד

 ןעסעזעג זיא רעלק טנייס .גָאטימכָאנ גאטנוז א ןעוועג זיא סע

 ַא טרעכיורעג טָאה ןוא קנַאב ענעיורטש ַא ףיוא אדנַארעװ רעד ףיוא
 רעטסנעפ ןעבענ רעמיצ ןיא אפָאז ַא ףיוא ןעסעזעג זיא ירעמ ןוא רָאניצ |

 -עג טשרמולכ טָאה יז ןעכלעוו ,דנַאה ןיא ךוב ַא טימ אדנַארעװ ןופ

 .ןעפָאלשעג זייווכעלסיב ן'תמא ןיא זיא ןוא ןעזעל

 קעװַא ןענייז רעשטוק סלַא םָאט ןוא ן'אווע טימ ַאילעפָא ססימ
 .עכריק ןיא

 "ערד םעניילק ַא ךָאנ טגָאזעג ירעמ טָאה ,ןיטסוגוא ,רעה ---

 ,יזָאּפ רָאטקָאד ןעטלַא ןיימ ךָאנ טדָאטש ןיא ןעקיש זומ ךיא ,לימ
 .ןעצנַאג ןיא טינ זיא ץרַאה ןיימ זַא ,רעכיז ןיב ךיא

 ַא ןיא ס'ַאװע 4? םהיא ךָאנ ןעקיש וטספרַאד סָאװ וצ ,?עוו --
 : .רָאטקָאד רעטונג

 ירעמ טָאה ,ןעיורט טינ םהיא ךיא ?עװ לַאפ ןערעווש ַא ןיא --
 יירד עטצעל יד .אזַא ןזיא לַאפ ןיימ זַא ,קנעד ךיא ןוא ,טגָאזעג

 ןוא ןעצרעמש עכלעזַא בָאה ךיא ,טרהעלקעג רעבירעד ךיא בָאה טכעג

 .להיפעג םענדָאמ ַא סעּפע

 ץרַאה ןייד זַא ,טינ ביולג ךיא ,שירַאנ טינ ךיז ְּךַאס ,ירעמ ---
 .סעּפע טלהעפ

 "רע ס ַא ד בבָאה ךיא .טינ טסביױלנ ו ד זַא סייוו ךיא --
 רהיא רַאפ רעדָא טסוה ַאװע ןעוו טסרעטיצ וד .ריד ןופ טעטרַאװ
 ,טינ לָאמנייק וטסקנעד רימ ןעגעוו רעבָא ,ךַאז רעטסנעלק

 -ץרַאה ַא ןעבָאה טסלָאז וד זַא םהענעגנא ריד זיא סע ביוא ---
 טָאה ,סע טסָאה וד זַא ןעבעגוצוצ ןערַאטס ךיז ךיא לעװו ,רעלהעפ

 -ץרַאה ַא טסָאה וד זא ,טסואוועג טינ בָאה ךיא .טגָאזעג רעלק טנייס
 .רעלהעפ

 ןרעיודעב טינ סע טסלָאז וד זַא ,ןעשניוו רָאנ טלָאװ ךיא ,לעוו --- "
 טסנעק רעבָא ,טגָאזעג ירעמ טָאה ! טעּפש וצ ןייז ןיוש טעװ סע ןעוו
 .בָאה ךיא סָאװ ןעגננוגעוועב יד ןוא תורצ יד ,טינ רעדָא ןעביולג רימ
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 גירנעיירש ךיז דניק רהיא טרעהעג יז טָאה ךָאד ןוא ,טַאהעג טָאה יז
 עמירָא עזעיד ,אּפאַּפ .ןעפלעה טנעקעג טינ רהיא טָאה יז ןוא טיוט וצ

 ייז רַאפ והט ,הֶא .ךימ וד יװ רעדניק ערעייז בעיל ןעבָאה תושפנ
 יז בָאה ךיא ,רעדניק ערהיא בעיל טָאה ימעמ עמירָא יד ! סעּפע

 טָאה םָאט ןוא .,טרערעג ייז ןעגעוו טָאה יז ןעוו גידנענייוו ןעהעזעג
 ןעכַאז עכלעזַא ןעוו ,ַאּפַאּפ ,ךילקערש זיא סע .רעדניק ענייז בעיל
 ! גָאט עלַא ןעריסַאּפ

 ןייא טימ טגָאזעג רעלק טנייס טָאה ,עניימ המשנ ,אנ ,אנ --
 ןעגעוו טינ רער ןוא רעצמ טינ רָאנ ךיז ייז ,עמיטש רעדנעדיירנייא
 ,טסגנַאלרעפ וד סָאװ סעֶלַא ןָאהט לעװ ךיא ןוא ,ןעברַאטש

 ןעיירפעב טסעוו וד זַא ,רעטָאפ רערעייהט ,רימ ךערּפשרעפ ---
 טימ טגָאזעג טָאה ןוא טלעטשענּפָא ךיז טָאה יז --- דלַאב ױזַא ןע'םָאט

 ! ןייז טינ ןיוש לע ךיא יו : רעטרעוו ענעטלַאהעגקירוצ

 ; טלעוו רעד ןיא סעלַא ןָאהט לעװ ךיא ,ערעייהט ,סעי ---
 .ןעטעב ךימ טסעוװ וד סָאװ סעלַא

 ערהיא גידנענעלוצ טגָאזעג דניק סָאד טָאה ,ַאּפַאּפ רערעייהט ---
 ןחעג ןעלָאז רימ זַא ,ןעלעוו ךיא טלָאװ יו ,ענייז וצ ןעקַאב עדנענערב
 ! ןעמַאזוצ

 ? עניימ ץרַאה ,ןיהואוו ---
 ; ןעטרָאד ךילדירפ ןוא סיז ױזַא זיא סע .טלעוו רענעי ףיוא ---

 ןיוש טלָאװ יז יו ױזַא ,טדערעג טָאה עניילק יד ! ךילבעיל ױזַא

 ? ַאּפַאּפ ,רימ טימ ןהעג טינ וטסליוו .ןעוועג ןעטרָאד
 -עג טָאה ןוא ךיז וצ ןעגיוצעגוצ רעקרַאטש יז טָאה רעלק טנייס

 .ץיח ןופ טדערעג טָאה דניק סָאד זַא ,ןעהעזעג טָאה רע .ןעגיווש
 .ןעסעגרעפ טינ ךיד לעוװ ךיא .ריד ְךֶאנ ןהעג לעװ ּךיא ---

 טָאה רע עכלעוו ,דניק ןייז טימ ןעסעזענ רעלק טנייס זיא ױזַא

 ןאד ,לעקנוד ןערָאװעג זיא סע זיב ןעצרַאה ןייז וצ טקירדענוצ טסעפ
 רע טָאה ןעטרָאד .רעמיצפָאלש רהיא ןיא ןעגָארטעגנײרַא יז רע טָאה
 ױזַא יז טָאה ןוא ?הוטש לעקָאש ַא ןיא טצעזעגרעדינַא רהיא טימ ךיז

 -נייא זיא יז זיב ןעגנוזעג רהיא וצ ןוא סמערָא ענייז ןיא טגיוועג גנַאל

 .ןעפָאלשעג
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 ןעבעל ייז זַא ,טינ ןער וטסקנעד ; דניק ,ַאווע ,סָאװ רַאפ ---
 ? ןעדעירפוצ עלַא

 סָאװ ,ןעריסַאּפ ריד טימ לָאז סָאװטע ןעוו ,ַאּפַאּפ ,רעבָא ---

 -ַאּפ ,וד יו ןעשנעמ גינעוו רהעז ָאד ןענייז סע ? ייז ןופ ןערעוו טעוו
 ןאד ןוא .טינ ךיוא ַאמַאמ יד ןוא וד יו טינ זיא דערפלַא ?עקנָא .ַאּפ
 עכילקערש ַא ראפ סָאװ .סרעציזעב ס'עורּפ עמירָא יד ןעגעוו קנעד
 .טרעדיושעג טָאה ַאװע ןוא ! ןָאהט ןענעק ןוא ןעוהט ןעשנעמ ןעכַאז

 רימ טוהט סע .קרַאטש וצ טסלהיפ וד דניק ערעייהט ןיימ --- |
 .ןעטכישעג עכלעזַא ןערעה ןעזָאלעג ךיד בָאה ךיא סָאװ דייל

 לָאז ךיא זַא טסליוו וד .ַאּפַאּפ ןעדייל ךימ טכַאמ סָאד טָא --

 ךיא ; ןעצרעמש ןייק ןעבָאה טינ לָאמנייק לָאז ךיא ןוא ךילקילג ןעבעל
 -כישעג עגירעיורט ַא ןערעה טינ וליפא ,ןעדייל טינרָאג לָאמנייק לָאז

 םירוסי יו טינ רהעמ ןעבָאה תושפנ עמירָא ערעדנַא דנערהעוו עט
 בָאה ךיא .טכערנוא זיא סָאד --- ,ןעבעל ןעצנַאג רעייז ןעצרעמש ןוא
 ,ןעלהיפטימ טפרארעג סע בָאה ךיא ; ןעכַאז עכלעזַא ןעסיוו טפרארעג
 ךיא  ,ץרַאה ןיימ ןיא ןעקנוזעג ףעיט לָאמ עלַא ןענייז ןעכַאז עכלעזַא

 סע2ּפע ָאטינ ןיא ,אּמַאּפ .ייז םורא טרהעלקעג ןוא טרהעלקעג בָאה

 ? ןעוואלקש עֶלַא ןעכַאמ וצ יירפ געוו ַא
 זיא סע .ערעייהט ןיימ ,עגַארפ ערעווש ַא רהעז זיא סָאד --

 ,רעטכעלש ַא רהעז זיא געוו רעגיטצעי רעד זַא טינ ?עפייווצ ןייק רָאג
 ,ךיוא טסבלעז ךיא ; גנוניימ עבלעזיד ךיוא ןעבָאה ןעשנעמ עלעיפ ןוא

 סייוו ךָאד רעבָא ,וװַאלקש ןייק ןייז טינ לָאז סע זַא ןעשניוו טלָאװ ךיא

 .ןָאהט ןעק ןעמ סָאװ טינ ךיא
 -רניירפ ןוא ?עדע ױזַא ,שנעמ רעטונג ַאזַא טזיב וד ,ַאּפַאּפ --

 -רעפ ַא זיא סָאװ ןעכַאז עכלעזַא לָאמ עלַא טסלהעצרעד וד ןוא ,ךיל
 ןוא ןעשנעמ יד ןעשיווצ ןהענ טנעקעג טינ וטסלָאװ ,ןרעה וצ ןעגינעגנ
 לעװ ךיא ןעו ? ןעלדנַאה טינ ױזַא ןעפראד ייז זַא ,ןעגייצרעביא ייז
 ןָאהט סע טסעוו ןוא רימ ןעגעוו ןעקנעד וטסעוו ,ַאּפַאּפ ,ןעברַאטש
 .טנעקעג סע טלָאװ ךיא ןעוו ,ןָאהטעג סע טלָאװ ךיא .רימ בעילוצ

 -נעדייל רעלק טנייס טָאה ! ַאװע ,ןעברַאטש טסעוו וד ןעוו --

 ֹוד ! ױזַא ריס וצ טינ דער ,דניק ,הֶא .ןעפורענסיוא ךילטפַאש
 ! טלעוו רעד ףיוא בָאה ךיא סָאװ סעלַא טזיב

 סָאװ סעלַא ןעוועג זיא ,דניק ס'עורּפ רעטלַא רעמירָא רעד ---



 901 . וָאטס רעשטיב טעיררעה

 ריד ?עװ ךיא .ןעגָאז טלָאװעג 6 ןיוש סעּפע ריד בָאה ךיא ,טייה
 .רעכַאװש רעוו ךיא רעדייא ,רעטציא ןעגָאז סע

 ףיוא טצעזעג ךיז טָאה אווע ןעוו טרעטיצעג טָאה רעלק טנייס ---
 טָאה ןוא טסורב ןייז ןָא ּפָאק רהיא טנהעלעגנָא טָאה יז ,סיוש ןייז
 : טגָאזעג

 רעגנעל ךָאנ לָאז ךיא זא ,אּפַאּפ ,טינ קעווצ ןייק טָאה סע --
 .ןעזָאלרעפ ןעפראד ךיד לעװ ךיא ןעוו טייצ יד טמוק סע .ןעגייווש
 גירנעצכולש ַאווע טָאה סי וצ קירוצ טינ לָאמנייק םוא העג ךיא

 0 .טגָאזעג
 רעלק טנייס טָאה ,אווע ניי ערעייהט ןיימ ,וטסדער סָאװ ---

 ,עמיטש רעגיטסול ַא טימ טדערעג טָאה רע רעבָא ,גידנרעטיצ טגָאזעג
 -לעזַא ןעבָאה טינ טספרַאד .ןעכַאז עשירַאנ עכלעזַא סעּפע טסדער וד

 עניילק עזעיד טפיוקעג ריד בָאה ךיא ,העז .ןעקנאדעג עגיריורט עכ

 .עוטַאטס
 ןייז גידנעּפוטשקעװַא טכייל ,טגָאזעג ַאווע טָאה ,ַאּפַאּפ ,,ןיינ ---

 סָאד סייוו ךיא ; רעסעב טינ רָאג ןיב ךיא ,ןייא טינ ךיז דייר ,דנַאה
 ךיא .ןהעג לעװ ךיא זיב ןעמהענ טינ גנַאל טעוו סע ןוא ,םוג ץנַאג

 עניימ ןוא ,אּפַאּפ ,וד טינ ןעוו ,ןעכַאז עשירַאנ ןייק טינ דייר
 ךיא ןוא ,ןהעג לע ךיא .ךילקילג ץנַאג ןעוועג ךיא טלָאװ ,דניירפ

 .ןהעג וצ רַאנ

 טרעטסניפרעפ ױזַא טָאה סָאװ 4 זניק סעבעיל ,סָאװ רַאפ --

 ןעדייר ןעק ליומ ַא סָאװ סעלַא טאהעג טסָאה וד ? ץרַאה עניילק ןייד
 .ךילקילנ ןייז טסלָאז וד זַא

 עכלעוו ,קנַארק ךימ ןעכַאמ סָאװ ןעכַאז ךס ַא ָאד ןענייז סע --

 .ןעהעז ןעלעו טינ סע טלָאװ ךיא .ךילקערש סיוא רימ ראפ ןעהעז
 ןיימ טעמב רימ טסיירוצ סָאד ; ןעזָאלרעּפ טינ ךיד ליוו ךיא רעבָא

 .ץרַאה

 ,ךילקערש ריד טנייש סָאװ ןוא גירעיורט ךיד טכַאמ סָאװ ---
 ? ַאוע

 ןָאהטענ ןערעוו ןוא טצעי ןָאהטעג ןערעוו עכלעוו ,ןעכַאז ,הֶא --
 טייל עמירָא ערעזנוא ראפ העוו רימ טוהט ץרַאה יד .ןעטייצ עלַא ןיא

 ךילדניירפ ןוא טוג עֶלַא ןענייז ייז ןוא יירט ךימ ןעבעיל ייז .(סרעגענ)
 ,יירפ ןייז עלַא ןעלָאז ייז זַא ,אּפַאּפ ןעלעוו טלָאװ ךיא .רימ וצ
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 רעבָא ,עטסנרע ןייא טציא ןיא עגַאל רהיא ןוא טכַאװשעגּפָא
 ןעסעגרעפ טינ טספראד .טינ ןעמ ףראד עטסגרע סָאד ןעמהעננָא
 ןעבָאה ןיזוק רהיא טימ טכארברעפ טָאה יז סָאװ סָאד ןוא ,ץיה יד זא
 ,טגָאז רָאטקָאד רעד .דנוזעג עכַאװש רהיא ףיוא טקריוועג ךיוא
 .ןערעוו רעסעב טעוװ יז זַא ,גנונפָאה גונעג ָאד ךָאנ זיא סע זַא

 טייז עטוג יד רָאנ טכארטעב רענייא ןעוו ,ךילריטַאנ ,ונ --

 ,ןעשנעמ יר דיינעב ךיא .טינ סטכעלש ןייק לָאמ ןייק טהעז ,וד יו
 -עג סע ךיא טלָאװ יאוולה .ןעלהיפעג עפעיט ןייק טינ ןעבָאה עכלעוו
 .טקנערקעג ױזַא טינ ךיז ךיא טלָאװ ,טנעק

 "עג טָאה סע רעוו .ןעמעלַא וצ ןעמונעג טצעי ךיז טָאה ירעמ ןוא
 ַא רהיא ןופ ןעמוקעב טָאה השקי-שינ זיא ַאווע זַא ,טרָאװ ַא טדער
 טקנערק רעטומ רהיא יו ,ןופרעד טרעהעג טָאה אווע .השרד ערעייהט
 עמירָא יד ןרעיודעב ןוא ןענייוו טגעלפ יז ןוא ,רהיא רַאפ ךעבענ ךיז
 .ַאמַאמ

 םינמיס ןעזיוועב ן'ַאוװע ייב ךיז ןעבָאה םורַא ןעכָאוװ רָאֶאַּפ ַא ןיא
 -קנַארק ַאזַא ןיא ךילנייוועג ןענייז עכלעוו ,םינמיס ,גנורעסעב ןופ

 ,ןעטרָאנ ןיא ןעזיוועב רעדיוו ךיז טָאה ַאווע .שירעהטעררעפ טייה
 טלהיפעג ךיז טָאה רעטָאפ רהיא ןוא רעדניק יד טימ טלעיּפשעג רעדיוו
 יז טעוװ דלַאב זַא ,טרהעלקרע טָאה רע .שנעמ רעטסכילקילג רעד
 רָאטקָאד רעד ןוא ַאילעפָא ססימ רָאנ .דנוזענ ןעצנאגנ ןיא ןייז ןיוש
 .גנורעסעב רעדנענייש רעזעיד טימ טיירפעג טינ ךיז ןעבָאה

 רעטאפ רהיא ואוו אדנארעוו רעד ףיוא ןעמוקעגפיורַא זיא אווע
 -הַארטש יד ןוא גאטימכאנ ןעטעּפש ַא ןיא ןעוועג זיא סע .ןעוועג זיא
 .טניישעג רהיא ףיוא ןעבָאה ןנוז רעד ןופ ןעל

 עוטַאטס עניילק ַא ןעגייצ וצ רהיא ןעפורעג יז טָאה רעלק טנייס
 ףיוא טָאה ןעהעזסיוא רהיא רעבָא ,טפיוקעג רהיא ראפ טָאה רע סָאװ
 ןימ ַא טביג סע קורדנייא ןעכילצרעמש ַא טכַאמעג גנולצולּפ םהיא

 -רעפ טינ ןענעק רימ סָאד ,סיז ךילטעג ױזַא זיא עכלעוו ,טייהנהעש
 טּפַאכעגניירַא יז טָאה רעטָאפ רהיא .רהיא ףיוא ןעקוק םעד ןעגָארט
 טלָאװעג רהיא טָאה רע סָאװ ןעסעגרעפ טָאה רע סָאד ,סמערָא ענייז ןיא
 .ןעלהעצרעד

 ָ? ױזַא טינ זיא ,רעסעב סיוא וטסהעז ןעטייצ יד ,אווע ---
 -נעסָאלשטנע רעכילצולּפ ַא טימ טגָאזעג אווע טָאה ,אּפַאּפ --
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 ףךיא .זיא טסוה סָאװ ןעלייצרעד טינ רימ טספרַאד ! טסוה --

 ס'אווע ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו .טסוהעג ןעבעל ןעצנַאג ןיימ .בָאה .

 טכַאנ .טכוזדניווש יד בָאה ךיא זַא ,טניימעג ןעמ טָאה ,ןערהָאי .

 ס'ַאװע ,סָאװ ךיא סייוו .רימ ןעבענ ןעציז ימעמ טגעלפ טכַאנ ייב

 .טינרָאנ זיא ןעטסוה

 .רעצריק טרעוו םעהטָא רהיא ןוא רעכַאוװש טרעוו .יז רעבָא --

 ַא רָאנ זיא סָאד .גנַאל ןערהָאי טַאהעג סע בָאה ךיא ,טָאג --

 .טייקכאוװש ןעוורענ

 ! טכַאנ ייב ױזַא טציווש יז רעבָא --

 טכַאנ ןייא טפָא רהעז ,רהָאי ןהעצ טציוושעג בָאה ךיא ,לעוו ---
 אווע .ןעיירדסיוא טפראדעג ןעמ טָאה שעוו ןיימ ,רערעדנַא רעד ךָאנ

 ! ױזַא טינ ךיוא רָאָאה ַא טציווש

 רעבָא .טרערעג טינ טייצ עגנַאל ַא ןופרעד טָאה ַאילעּפָא ססימ
 טנעלפ רָאטקָאד א ןוא קנַארק טוג ןעוועג ןיוש זיא ַאװע ןעוו טצעי

 טצעי .גנוניימ רהיא טרעדנעעג גנולצולּפ ירעמ טָאה ,גָאט עלַא ןהעג

 סע טָאה יז ןוא טלהיפענ לָאמ עלַא סע טָאה יז זַא ,ןעסייהעג סע טָאה

 עלא ןופ עטסכילקילגנוא יד ןייז וצ טרעשעב רהיא זיא סע זַא טסואוועג

 -ענ עגיצנייא רהיא יװ ןעהעזוצ דייהרעקנַארק יז זומ טצעי ,סרעטומ

 ןובשח םעד ףיוא ןוא ! רבק ןיא טייצ רעד ראפ טהעג דניק עטבעיל

 ייז וצ ןוא ערעדנא יד ןוא ן'ימעמ ףיוא ןעלאפנָא רהעמ ךָאנ יז טגעלפ-

 .ץרַאה עכילרעטומ עגירעיורט רהיא ןעזָאלסוא

 ,טגָאזעג רעלק טנייס טָאה ! ױזַא טינ דייר ,ירעמ עבעיל ןיימ ---

 .טינ ךָאנ טברַאטש יז

 טסָאה וד ,רעלק טנייס ,להיפעג ס'רעטומ ןייק טינ טסָאה וד ---

 .ןענַאטשרעּפ טינ לָאמ ןייק ךימ

 ! ייבראפ ןעוועג ןיוש טלָאװ סעלַא יו ױזַא טינ דייר רעבָא --
 טנייס ,וד יו גיטליגכיילג ױזַא ןעמהענ טינ סע ןעק ךיא --

 רניק עניצנייא ןייד ןעוו טינ ?היפעג ןייק טסָאה ו ד ןעוו  .רעלק

 סָאד .,להיפעג םעד ך י א בָאה ,דנַאטשוצ ןעכילקערש ַאזַא ןיא זיא

 זיב בָאה ךיא סָאװ עלא ראפ רערעגרע ןא ְךָאנ ,רימ ראפ ּפַאלק ַא זיא

 .טַאהעג טצעי

 רעלק טנייס טָאה ,דניק עכאווש ַא זיא אווע זא תמא זיא סע --

 .רהעמ ךָאנ יז טָאה ןעסקַאוװעג לענש טָאה יז סָאװ סָאד ןוא ,טגָאזעג
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 "ענג רהיא וליפַא ,,גיסעלכַאנ ץנַאג רעפטנע ןעזעיד ןעמונעגנָא טָאה
 : טגָאזעג רָאנ טָאה יז .טרעדנערעפ טינ רָאָאה ַא ףיוא ךיז טָאה טכיז
 ףךיא ! ױזַא טסלהיפ וד סָאװ ,קירנעה רעבעיל ,רהעז ךימ טיירפ סע,

 ".ןעקנעדענ סע טסעוו וד זַא ,ףָאה

 "רעטנוא רעד ןופ ףוס ַא טכַאמעג טָאה ןעסע םוצ גנולק רעד
 | .גנוטלַאה

 ,לעטיּפַאק רעטסגיצנַאװצ-ןוא-רעיפ

 .ןעטאש רעדנעהעגסיוארָאּפ רעד

 ,טעריישעג ןיטסוגוא ןוא דערפלַא ךיז ןעבָאה םעד ךָאנ געט ייווצ
 ערהיא רעביא ןיזוק רהיא טימ טלעיּפשעג ךיז טָאה עכלעוו ,אווע ןוא
 רעלק טנייס .ןערעוו וצ רעכַאװש לענש ןעגנאפעגנָא טָאה ,ןעטפערק
 סָאװ ןופ ,ןעפליה עשיניצידעמ ןעכוז וצ טניליוועגנייא ךילדנע טָאה

 -וִצ טלָאװעג טינ טָאה רע ?לייוו ,ןעטלַאהעגקירוצ רעמיא ךיז טָאה רע

 : .קנַארק ךילקריוו זיא אווע זַא ןעבעג

 "עג טָאה יז סָאד ,קנארק ױזַא ןעוועג ַאווע זיא גָאט ןייא רעבָא
 ,רָאטקָאד ַא ןעפורעג טָאה ןעמ ןוא בוטש ןיא ןעביילב טזומ

 ַאוע זַא ןעהעז ןוא ןערעה טלָאװעג טינ טָאה רעלק טנייס ירעמ

 -קנַארק ענעגייא רֶאאּפ א ןערידוטש טפראדענ טָאה יז ןעד ,קנארק זיא
 ךָאנ רעו .טָאה יז זַא ,טעדליבעגנייא ךיז טָאה יז סָאװ ,ןעטייה

 ןעוועג ןענייז ערעדנַא יד 4? רהיא ץוח ַא קנַארק ןייז טנעקעג סע טָאה

 ןעוו .קנַארק ןענייז ייז זַא ןייא רָאנ ךיז ןעדליב סָאװ ןוא רעצנעליופ
 -נוא םעד ןעסיוו ייז ןעטלָאװ ,טייהקנַארק ערהיא ןעבָאה ןעטלָאװ ייז
 : : .רעישרעט

 -ַאמ םַאזקרעמפיוא יז טריבָארּפ ?ָאמ לעיפיוו טָאה ַאילעפָא ססימ

 "מוא ןעוועג זיא סע רעבָא ,טייהקנַארק עטסנרע ס'ַאוװע ףיוא ןעכ
 ,טסיז

 ,ןענָאז יז טנעלפ ,טלהעפ דניק םעד סָאװ טינ רָאג העז ךיא --|
 .טלעיּפש יז ,םורַא טפיול יז

 ,טסוה יז רעבָא ---
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 סירנעה טָאה ,טכיזפיוא ןיימ רעטנוא ןעמהענ יז לע ךיא ---
 .דנַאה ס'אווע גידנעמהענ ןוא אפָאז ןעבענ גידנעצעז ךיז טגָאזעג

 ַאּפַאּפ רעד סָאד ,גנַאב ױזַא רימ טוהט סע ,ַאווע וטסייוו ---
 רעטייוו ךיד לעוװ ךיא ןוא ,געט ייווצ יוװ ןעביילב טינ רהעמ ָאד טעוװ
 ,ריד טימ ןעביילב לָאז ךיא ןעוו .טייצ עגנַאל ַא ןעהעז ךענעק טינ
 ױזַא ןייז טינ ןוא לעגניא רעטוג ַא ןייז וצ טערַאטסעג ךיז ךיא טלָאװ
 ,םהיא ןעגעג טכעלש ןייז וצ טינ ןיימ ךיא .ן'ָאדָאד ןעגעג גנערטש
 ךֶָאד .רעטקַארַאכ ןעניציה ַאזַא בָאה ךיא זַא ,ךָאד טסייוו וד רעבָא

 א ייוונעטייצ םהיא ביג ךיא .םהיא וצ טכעלש ױזַא טינ ךיא ןיב
 ,סנעד ףךיא .טעדיילקעג ןהעש טהעג רע זַא טסהעז וד ןוא ,הענטמ
 .טכעלש טינ םהיא זיא ןעמעלַא ןיא

 טינ טסלָאװ וד ןעו ,טכעלש טינ ןעוועג ךיוא ריד טלָאװ ---
 ? ןעבעיל ךיד לָאז סע רעוו טלעוו רעד ןיא שפנ ןייק טַאהעג

 .טינ ךילריטַאנ 4 ךיא --
 סָאװ דניירפ ענייז עֶלַא ןופ ן'ָאדָאד ןעמונעגוצ טסָאה וד ןוא --

 לָאז סָאװ שפנ ןייא טינ רעטציא טָאה ןוא טַאהעג לָאמַא טָאה רע

 .רעטוג ןייק ןייז טינ ןעק סָאד טוהט סָאװ רעד .ןעבעיל םהיא
 רעטומ ןייז ןעק ךיא ? ןָאהט וצרעד ךיא ןעק סָאװ ,לעוװ --

 ןעק רענייק יו ױזַא ,ןעבעיל טינ םהיא ןעק ךיא ןוא ,ןעמוקעב טינ
 .סייוו ךיא יוװ ?לעיפ ױזַא ,ןָאהט טינ סע

 .טגערפעג ַאוע טָאה 4 טינ וטסנעק סָאװ רַאפ ---

 "עוו טינ סע טסלָאװ ,אווע ןיילא וד ! ן'ָאדָאד | ע ב עי ? --

 וט ס בעיל .ןע כייל ג םהיא לָאז ךיא זַא גונעג ןיוש .ןעל
 ? רענעיד ענייד

 .סיוועג ץנַאג --
 ! גידריווקרעמ ---
 וטסלָאז ,ןיזוק רערעייהט ,טגָאזענ יז טָאה ,לַאפ ןעדעי ףיוא ---

 -טעניימ ןופ םהיא וצ ךילדניירפ ןייז ןוא ,ָאדָאד ןעמירָא םעד ןעבעיל
 { ןעגעוו

 "יזוק ערעייהט ,ןעבעיל סעלַא ךיא טלָאװ ןענעווטענייד ןופ ---
 -עפעשעב עטסכילבעיל יד טזיב וד זַא ,ךילקריוו קנעד ךיא ןעד ,ענ

 טגָאזעג סע טָאה קירנעה ןוא ! ןעהעזעג לָאמ ַא בָאה ךיא סָאװ סינ
 ַאוע .טעצשילבעג טָאה טכיזעג ענהעש ןייז סָאד טסנרע ַאזַא טימ
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 .לַאז ןיא ןיירַא ןענייז רעדירב עדייב ןוא

 סָאד .דרעפ ןופ טירט טרעהרעד ךיז ןעבָאה םורַא עלייוו ַא ןיא
 ךיילג ןענייז רעדירב עדייב .ןעקירנעה טימ ַאווע ןעמוקעגנָא ןענייז

 .אדנארעוו רעד ףיוא סױרַא
 ןעהעזעג לָאמ ט ןיוש וטסָאה ,טגָאזעג ןיטסוגוא טָאה ,קוק ---

 וצ סָאװ ןעוועג זיא ן'תמא ןיא ןוא ! ןהעש ױזַא ןייז לָאז סָאװ ךַאז א
 .ןעהעז

 -נַאלג עצרַאװש ענייז ןוא טכיזעג ןעצלָאטש ןייז טיס קירנעה
 דנערהעוו ,טכַאלעג ךעליירפ טָאה ןעקַאב עגידרעייפ ןוא ןעקָאל עניצ

 -ענ גידנעמוקוצ עניזוק רענהעש ןייז וצ ןעגיובעגנייא ךיז טָאה רע
 ןעקַאב ס'אוװע טיור טכַאמעג טָאה ןעטייר רעד ,זיוה םוצ רעטנעה
 טיוה רעגניטכיזכרוד רהיא ןופ טקעפע םעד טרעסערגרעפ ךָאנ טָאה ןוא
 ,רָאָאה ענעדלָאג ערהיא ןוא

 ַא ראפ סָאװ ,,ןעפורעגסיוא דערפלַא טָאה ! ?עמיה ןיא טָאג --

 ץרַאה ןייא טינ ,טסונוא ,ריד גָאז ךיא ! טייהנהעש עשילמיה

 : ! ןעּפַאלק ןעכַאמ לָאמ ַא יז טעוו

 ױזַא בָאה ךיא ,סייוו טָאג .ןָאהט סָאד יז טעװ סיוועג ץנַאג --
 -עג ןָאט ןרעטיב ןעכילצולּפ א טימ רעלק טנייס טָאה ! ראפרעד ארומ

 .דרעפ ןופ ןעמהענוצּפָארַא יז גידנעפיולּפָארַא טגָאז

 רע טָאה ,דעימ רהעז טינ ךָאד טזיב ! ערעייהט ןיימ ,אווע ---
 .םערָא ענייז ןיא יז גידנעסילש ןעפורעגסיוא

 רעצרוק רהיא רעבָא .טגָאזעג דניק סָאד טָאה ,אּפַאּפ ,ןיינ ---
 ,רעטָאפ רהיא ןעקָארשעג ךָאד טָאה םעהטָא רעטרַאה ןוא

 סע זַא ,ךָאד טסייוו וד ? ןעטירעג לענש ױזַא וטזיב סָאװ וצ --
 .ריד טדאש

 -העפעג ױזַא רימ זיא סע ןוא טלהיפעג טוג ױזַא ךיז בָאה ךיא --
 .םעד ןָא ןעסעגרעפ בָאה ךיא סָאד ,ןעל

 ַֿאז ןיא סמערָא ענייז ףיוא ןעגָארטעגניײרַא יז טָאה רעלק טנייס
 .ַאפָאז רעד ףיוא טגײלעגפיורַא יז טָאה ןוא

 "ענ רע טָאה ,ן'ַאוע טימ גיטכיזרָאפ ןייז טזומ וד ,קירנעה ---

 ,לענש ןעטייר טינ רהיא טימ טספראד וד .טגָאז
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 ! ןעלהַאװ יד רַאפ רענדער רעטונ ַא ןייז טנעקעג טסלָאװ וד 4 רעג

 עגיצומש ענייד זיב טוט ןייז ןיוש ?לעוו ךיא זַא ,ףָאה ךיא רעבָצ

 .ןעביוהפיוא ךיז ןעלעוו ןעסַאמ

 ןעו ןערעיגער ךייא ןעלעוו ייז ,גיצומש טינ רעדָא ניצומש ---

 יו רערעינער עכלעזַא טקנוּפ ןייז ןעלעוו ייז ןוא ,ןעמוק טעוװ טייצ יד

 ןעבָאה טלָאװעג ןעבָאה טײללעדַא עשיזיוצנַארפ יד .ייז טכַאמ רהיא

 -עג ייז ייז ןעבָאה ,רערעיגער סלַא ((ענעסירעגּפָא) טָאליק ןַאס יד

 --- יטיאַאה ןופ קלָאפ סָאד .,טלָאװעג ןעבָאה ייז יו רהעמ טָאה

 ! ןעטייקשירַאנ ! תומולח ---
 סָאװ לעטרעוו ַא ָאד זיא סע ,טגָאזעג ןיטסוגוא טָאה ,לעוװ ---

 ! ןייז סע טעוװ ױזַא ןעטייצ ס'חנ ןיא ןעוועג זיא סע יו ױזַא, : טנָאז

 -ַאלּפעג ןעבָאה ייז ,ןעקנורטעג ןעבָאה ייז ,ןעסעגעג ןעבָאה ייז --

 ?ובמ רעד זיב ,טסואווענ טינ ןעבָאה ןוא טיובענ ןעבָאה ייז ,טעווענ

 ",ןעגנולשעגנייא ןעמעלַא ייז טָאה ןוא ןעמוקענ זיא

 ַא טסָאה וד זַא ךיא קנעד ,ןיטסוגוא ,ןעמונעג ןעצנַאג ןיא --

 -ַאל טנָאזעג דערפלַא טָאה ,רעטייר סוקריצ ַא רַאפ טנַאלַאט ןעסיורג

 רימ ,רימ ןעבָאה טנעצָארּפ גיצניינ .,זנוא רַאפ טינ ךיז גרָאז .גידנעכ

 טנָאזעג רע טָאה ,עסַאס עטקירדרעטנוא עזעיד .טכַאמ יד ןעבָאה

 "יילב ןעטרָאד לָאז ןוא ,ןעטנוא זיא ,סופ ן'טימ גידנעבעג טָארט ַא

 טימ ןעהעגעב וצ ךיז יו ןעסייוו ןוא עיגרענע גונעג ןעבָאה רימ .ןעב

 .סעניזַאגַאמ רעוולוּפ ערעזנוא

 ןייז ןעלעוו קירנעה ןייד יו ןעניוצרע ןענייז עכלעוו ,רעדניק ---

 ןיטסוגוא טָאה ,סעניזַאנַאמ רעולוּפ ערעייא ןופ סענוקעּפָא טּפיױה יד

 טרָאװכירּפש ַא ! דנעשרעהעבטסבלעז ןוא טלַאק ױזַא ,טגָאזעג

 טינ ןענעק ,ןעשרעהעב טינ טסבלעז ךיז ןענעק סָאװ ענינעי יד : טגָאז
 .ערעדנַא רעביא ןעשרעה

 .גנוי רענייפ ןוא רע גיצרַאהטוג ַא זיא קירנעה .טכער טסָאה וד --

 סָאװ טמוק סָאד .לעווייט ַא רע זיא טגערענפיוא טרעוו רע ןעוו רעבָא

 ךיא .םהיא ףיוא טקריוװ טַאמילק רעד ןוא טייהיירפ לעיפוצ טָאה רע

 טעוװ רע .ןעהעיצרע ןעטרָאד םהיא ןוא דרָאנ ןיא ןעקיש וצ םהיא קנעד

 -אראּפמעט רעסייה ןייז ןוא גנַאגמוא ןרעדנַא ץנַאנ ַא ןעבָאה ןעטרָאד

 .ןעפרַאװקעװַא סָאד ריִמָאל רעבָא .ןערעוו טלהיקענּפָא טעו טנעמ

 טביילב רערעדעי ןוא טדערעג לָאמ טרעדנוה רעבירעד ןיוש ןעבָאה ריפ
 .רראיליב ןעלעיּפש רימָאל םוק .ןעגינייז םעד ייב
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 סופ ן'טימ ןָאהטעג טָארט ןעקרַאטש ַא דערפלַא טָאה ייברעד ,ךיא

 7 .סָאד טניימ רע יו ןעזייוו וצ
 ךיז ןעבייה ייז ןעוו ,סיוא ךילקערש רעבָא ךיז טשטילג ןעמ ---

 ,ָאננימָאר טנייס ןיא --- לעיּפשייב םוצ --- ףיוא

 רימ ןעלעוו ָאד ,טגָאזעג דערפלַא טָאה ! סָאװ ךיא סייוו ---

 עזעיד ןענעג ןעלעטש ךיז ןעזומ רימ .ןערעוו גיטרַאפ ייז טימ ןיוש

 יד .םורַא ָאד ןעהעג עכלעוו ,ןעיירעדייר גנוהעיצרע ןוא גנודליב

 .טעדליבענ ןייז טינ רָאהט עסַאלק עגירדינ

 -עג ,טגָאועג ןיטסוגוא טָאה ,טינ עגארפ ןייק ןיוש זיא סָאד ---

 עמעטסיס רעזנוא יו ,רָאנ זיא ענַארפ יד ,ןרעוו ייז ןעלעוו טנרעל
 ייז ןופ ןעסיוטשרעט רימ .החיצר ןוא טייקדליוו ןיא ןעדליב וצ ייז זיא

 ןעוו ןוא ,תויח עדליוו ראפ ייז ןעכַאמ ןוא ןעלהיפענ עכילשנעמ עֶלַא

 -ליוו סלַא ןעניפעג ייז רימ ןעלעוו ,טכַאמרעביוא יד ןעגירק ןעלָאז ייז

 .תויח עד

 -לַא טָאה ,טכַאמרעביוא יד ןעבָאה טינ לָאמנייק ןעלעוו ייז ---

 | .טגָאזעג דערפ

 ןעטסַאק םעד ןָא ליפ .טגָאזעג רעלק טנייס טָאה ,טכער רהעז --

 ךָאנ ןײרַא שטעווק ןוא ףױרַא םהיא ףיוא ךיז ץעז ןוא ףּפמַאד טימ

 וד ואוו ןעהעז וטסעוו ןעגנירּפשפיױא טעוװ לעקעד רעד זַא ןוא ,ףּפמַאד

 .ןעמוקניהַא טסעוו

 בָאה ךיא ..ןעהעז ןעלעוו ריס ,טגָאזעג דערפלַא טָאה ,לעוװ --

 קרַאטש זיא רע יוװ גנַאל ױזַא ןעטסַאק ן'פיוא ןעציז וצ טינ ארומ ןייק

 .טוג טײברַא ןישַאמ יד ןוא

 ןעבָאה ןעטייצ ס'ןעטנהעצכעז םעד סיאול ןיא טיײללעדַא יד --

 ךיוא ןעקנעד רעטניינ רעד סואיּפ ןוא ךיירטסע .טדערעג ױזַא ךיוא

 ןיא ןעננעגעב עלַא ךיז רהיא טנעק ןעגרָאמ םענהעש ןייא רעבָא ,ױזַא
 .ןעצַאלּפ ןעלעוו ןעלסעק יד ןעוו ןעטפול רעד

 .גידנעכַאל טגָאזעג דערפלַא טָאה ,ןעברַאטש ןעמ טעוװ ,ונ --

 טזייו סע יוװ זַא ,טגָאזעג ןיטסוגוא טָאה ריד גָאז ךיא ---

 ןייז טעוו עסַאלק עטשרעטנוא יד ןוא ןעביוהפיוא ןעסַאמ יד ךיז ןעלעוו

 .עטשרעביוא יד

 -ייהמוד עשינַאקילבוּפער עטיור ערעייא ןופ ענייא זיא סָאד --

 "רער ַא ןערעוו טינ וטסלָאז סָאװ רַאפ .טגָאזעג דערפלַא טָאה ,ןעט
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 .לעררעפ םוצ ןעסַאּפ טפראדעג ךיז טָאה רעכלעוו ,םינּפ םענהעש ןייז
 .רענעיד ַא ןייז טנרעלעג םהיא סע טָאה רעטסַאמ רעגנוי ןייז ןוא

 רעדירב ערייב ןופ ןערָאװעג ןעהעזעג זיא ןענָאלש ןופ ענעצס יד

 .ןעטרָאג ןופ טייז רעדנַאנַא ןופ רעלק טנייס
 רָאנ טָאה רע רעבָא ,ןערָאװעג טיור ןענייז ןעקַאב ס'ןיטסונוא

 .ןָאט ןעגיסעלכַאנ ןעכילנהעוועג ןייז טיס טקרעמעב

 ,גנורליב עשינַאקילבוּפער ןעפור ןעמ ןעק סָאד זַא ,ןעכער ךיא --
 ? דערפלַא

 ךיז טציהוצ טולב יד ןעוו ,גנוי רעטלעווייטרעפ ַא זיא קירנעה ---
 .טרעפטנעעג גיסעלכאנ רערפלַא טָאה ,םהיא ןיא

 עבילצינ ַא רַאפ סע טסנעכער וד זַא ,ןעמהעננא זומ ךיא ---
 .טגָאזעג ןעקורט ןיטסוגוא טָאה ? ןהוז ןייד ראפ עקיטקארּפ

 -נעה .ןעפלעה טנעקעג טינ ךיוא סע ךיא טלָאװ ,טינ ןעוו ---

 ןיוש ןעבָאה רעטומ ןייז ןוא ךיא .רעכיוו רעניילק רע'תמא ןא זיא קער
 "ידנעטשלָאפ ַא זיא ָאדָאד רעבָא .ןרעדנע וצ םהיא ןעבעגעגפיוא גנַאל
 .טינ םהיא טרהיר ןעגָאלש ןייק ; חור רעג

 רעטנוא זַא ,ןהעטשרעפ וצ ןעקירנעה סע ןעמ טיג ױזַא ןוא ---

 ? יירפ ןוא ןערָאבעג ךיילג ןעשנעמ עלַא ןענייז קילבוּפער א
 םָאט ןופ קיטש ַא זיא סָאד ,טגָאזעג דערפלַא טָאה { ַאהַא --

 רהעז זיא סע .טייהמוד ַא ןוא ןעגנוניימ עשיזיוצנארפ ס'ןָאסרעּפעשזד
 ןעגיטנייה זיב ְּךָאנ זנוא ןעשיווצ ןהעגמורַא לָאז סָאד זַא ךילרעכעל

 .נָאט
 .טגָאזעג גנוטיידעב טימ רעלק טנייס טָאה ,ױזַא קנעד ףיא --
 -טייר ץנַאג ןעהעז ןענעק רימ ,טנָאזעג רערפלַא טָאה ,לעװ ---

 ייז ,ךיילג ןוא יירפ ןרָאבעג ט י נ ןענייז ןעשנעמ עלַא זַא ךיל
 זַא ,קנעד ,טייז ןיימ ןופ ,ףיא .ןעדעישרעפ ץנַאג ןרָאבעג ןענייז
 .ץַאװש ךאפנייא ץנַאג זיא ןעדייר עשינַאקילבוּפער עזעיד ןופ בלַאז
 ןעפרַאד עכלעוו ,עכייר יד ,ענולק יד ,עטעדליבעג יד ןענייז סָאד

 .סרעּפעלש יד טינ ןוא עטכער עכיילנ ןעבָאה
 -יימ רעזעיד ייב סרעּפעלש עזעיד ןעטלַאה טנעק רהיא ביוא ---

 -עלש עועיד ןעבָאה ךיירקנארפ ןיא .טגָאזעג ןיטסוגוא טָאה ,גנונ
 ,.גננניימ ר ע י י ז טגייצעג לָאמ א סרעּפ

 יו יױזַא ,ןעשטעוװקרעטנורַא גידנעטש ייז ןעמ זומ ךילריטַאנ ---
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 סע טסנעק וד ןעוו טרַאװנעגעג ןייד ןיא ןענָאלש טינ רהעמ םהיא
 .ןעגָארטרעּפ טינ

 רעבָא ,גנורהעלקרע רעד טימ ןעדעירפוצ ןעוועג טינ זיא אווע
 ןהעטשרעפ ןעבעג ֹוצ ןיזוק םענהעש רהיא רעווש ןענופעג סע טָאה יז
 .ןעלהיפעג ערהיא

 .דרעפ יד טימ ןעמוקעג דלַאב זיא ָאדָאד

 ןייז טָאה ,טוג טכַאמעג סע וטסָאה לָאמ םעד ,ָאדָאד ,ל?עוװ ---
 העג טצעי .,ןָאט ןעכילדניירפ רהעמ ַא טימ טגָאזעג רעטסַאמ רעגנוי
 .לעטָאז ןיא ןעצעזניירַא יז לע ךיא זיב דרעפ ס'ַאווע ססימ טלַאה

 -עג ןייז .לעדרעפ ס'ַאוװע ןעבענ טלעטשעגקעוװוַא ךיז טָאה ָאדָאד
 זַא ,טגייצעג ןעבָאה ןעניוא ענייז ןוא טנערעגפיוא ןעוועג זיא טכיז
 .טנייוועג טָאה רע

 טָאה ןוא ?עטָאז ןיא עניזק ןייז טצעזעגניירַא טָאה קירנעה
 -רעבירַא ךיז טָאה ַאווע רעבָא .דנַאה ןיא סעצייל יד טגנאלרעד רהיא

 טָאה ןוא ןענַאטשעג זיא ָאדָאד ואוו טייז רערעדנַא רעד ףיוא ןעגניובעג
 : טגָאזענ םהיא וצ

 ! ריד קנַאד ךיא ,ָאדָאד ,גנוי רעטונ ַא טזיב וד --

 ענהעש עגנוי יד ןיא ןָאהטעג קוק ַא גנושַאררעביא ןיא טָאה ָאדָאד
 יד ןיא ןערהערט ןוא טכיזעג ןיא ןיירַא םהיא זיא טולב סָאד .טכיזעג

 : .ןעגיוא
 "עב ַא טימ טגָאזעג רעטסַאמ ןייז טָאה ,ָאדָאד רעהַא םוק --

 .ןָאט ןעדנעלהעפ

 "העוו דרעפ םעד ןעטלַאהעג טָאה ןוא ןעגנורּפשענוצ זיא ָאדָאד
 .ןעגיטשעגפיורַא םהיא ףיוא זיא רעטסַאמ ןייז דנער

 .טגָאזעג קירנעה טָאה ,ןעטקעמנָאק ןעפיוק וצ דלעג וטסָאה טָא

 : .ןעפיוק ןהעג ךיז טסנעמ

 ןענאטשעג ןיא ָאדָאד .ןעטירעגקעווַא ןענייז ַאווע ןוא קירנעה
 ןעבענעג םהיא טָאה רענייא .,רעדניק ייווצ יד טקוקעגכָאנ טָאה ןוא
 רהעמ לעיפ טָאה רע סָאװ ךאז ַא ןעבעגעג םהיא טָאה ענייא ןוא ,דלעג
 -טע טשרע .טדערעג ךילדניירפ ,טרָאװ ןעכילדניירפ ַא --- טלָאװעג
 ןייז ,רעטומ ןייז ןופ ןערָאװעג ןעמונעגוצ זיא רע יו טַאנָאמ עביל
 בעילוצ ,ןעווַאלקש ןופ דַאלקס ַא ןיא טפיוקעג םהיא טָאה רעטסַאמ
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 םהיא טָאה רע יו ןעהעזעג בָאה ךיא .ךיִז ףיוא ביוטש םעד טאהעג רע

 .טכשמעגנייר

 ! ןעדייר טסלָאז וד זַא ריד טגָאז ןעמ זיב גנוצ ןייד טלַאה --

 אדנארעוו רעד ףיוא ןעגנַאנעגפורַא זיא ןוא טרעפטנעעג קירנעה טָאה

 .ריילק טיור רהיא ןיא ןענַאטשעג זיא ַאוװע ואוו

 לרעק רעמוד רעד סָאװ רייל רימ טוהט סע ,עניזוק ערעייהט ---

 -רַאװ ןוא ןעציז ָאד רימָאל .טנָאזעג רע טָאה ,ןעטלַאהרעפ ךימ טָאה

 טסהעז וד .? עניוק ,השעמ יד ןיא סָאװ .ןעמוק ייז זיב ןעט

 .טסנרע ױזַא סיוא

 ןענעג טכעלש ןוא סָאזיורנ ױזַא ןייז טנעקעג וטסָאה ױזַא יו ---

 .טגָאזעג אווע טָאה ? ָאדָאד ןעמירָא םעד

 טימ ןעפורעגסיוא ?עגניא רעד טָאה ! טכעלש -- ,םַאזיורג --

 ,טימרעד וטסניימ סָאװ ,גנושַאררעביא רעטלעטשרעפ ןייק טינ

 ? ַאװע ערעייהט

 ןעוו ,"ַאװע ערעייהט , ,ןעפור ךימ טסלָאז וד זַא טינ ליוװ ךיא ---

 .ױזַא טסוהט וד

 רעד זיא סָאד .ן'ָאדָאר טינ טסנעק וד ,עניזוק ערעייהט ---

 טינ ןוא ןעגלָאפ לָאז רע זַא ,ןעלדנַאהעב וצ םהיא געוװ רעגניצנייא

 -וצקעװַא ךיילג םהיא זיא געוו רעגיצנייא רעד .סנעגיל ןייק ןעגָאז

 .ַאּפַאּפ רעד טוהט ױזַא .ליומ םעד ןענעפע םהיא ןעזָאל טינ ; ןעגייל

 רע ןוא ,הביס ַא ןעוועג זיא סע זַא ,טגָאזעג טָאה םָאט רענָא --

 .ןעגיל ןייק טינ טגָאז

 טָאה ! רעגענ רעטלַא רעכילנהעוועגנוא ןייא רע זיא ןאד -- |

 ,טדער רע יו גנַאל ױזַא ןעניל ןענָאז ןעק ָאדָאד .טגָאזעג קירנעה

 ךיד לָאז רע זַא ,םהיא וטסננערב גנולדנַאהעב ןייד טימ ---

 .ןערַאנ

 וטסנעק ן' ָארַאר רַאפ ױזַא ךיז ןעמהעננָא ןייד טימ ,ַאווע רעבָא --

 .גיטכיזרעפייא ןעכַאמ ךָאנ ךימ

 .טנעידרעפ טינ סע טָאה רע ןוא ןעגָאלשענ םהיא טסָאה וד ---

 ןייז וצ טנעידרעפ רע סָאװ טייצ עגנַאל ַא סע טרעיוד לָאמ ַא --

 -ָאד טוהט טינש רֶאָאַּפ ַא .טָאלנ ּפִא םהיא טהעג סע ןוא ןעגָאלשעג

 לעװ ךיא רעבָא .ןעגָארטרעפ לעיפ ןעק רע ; טינ ןעדָאש ןייק ן'ָאד
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 רעכיירטסיינג ןייז ןופ טרעביוצעב ןעוועג רע זיא קילבנָא ןעטשרע םעד

 ,ןילעשזנַאװע עניזוק

 ןעציז וצ םהיא ףיֹוא ,לעדרעפ ןעסייוו-עענש ַא טָאהעג טָאה ַאוע
 ןייז יו רעטונ ַא ןעוועג זיא רע ןוא געיוװ א ןיא יו ךייוו ןעוועג זיא
 אדנַארעװ רעד וצ טכארבעג םָאט טָאה לעדרעּפ םעד .,ןירעטייר עניילק
 -רעפ ןעשיבַארַא ןעצרַאװש ַא טרהיפעג טָאה ָאטַאלומ רעניילק ַא ןוא

 "סיוא ןיא טפיוקעג דלענ עמוס עסיורג א ראפ טָאה ןעמ ןעכלעוו ,לעד

 .ןע'קירנעה רַאפ דנַאל
 םהיא טָאה רע .לעדרעפ ןעיינ ןייז טימ ץלָאטש ןעוועג זיא קירנעה

 .טרעטסניפרעפ ךיז טָאה טכיזעג ןייז ןוא טכארטעב יונעג ץנַאג
 טסָאה וד ! דנוה רעליופ רעניילק וד ,ָאדָאד ,סָאד זיא סָאװ ---

 .טנייה טגיניירעג טינ דרעפ ןיימ רָאג

 .טרעפטנעעג גינעהטרעטנוא ָאדָאד טָאה ,רעטסַאמ ,סעי --
 רע ןעוו ןעמוקעב טצעי רע טָאה ךיז ףיוא טָאה רע סָאװ ביוטש יד
 .דרערד ףיוא טלעקייקעג ךיז טָאה

 טנָאזעג קירנעה טָאה ! ?יומ םעד טלַאה ! סטכינעגיוט וד ---

 .ןעדייר וצ ךיז וטסביולרע יו .שטייב יד גידנעביוהפיוא
 ןעגיוא ענהעש טימ ָאטַאלומ רענהעש ַא ןעוועג זיא לעגניא רעד

 עטלעזיירגעג ענייז ןוא ,קירנעה יו סיורג ױזַא טקנוּפ ןעוועג זיא ןוא
 רע .ןרעטש ןעכיוה ןעצלָאטש ןייז רעביא ןעגנַאהעגּפָארַא ןענייז רָאָאה
 טנעקעג ןעמ טָאה סָאד ,ןרעדָא ענייז ןיא טולב עסייוו טַאהעג טָאה
 םעד ןופ ןוא ןעקַאב ענייז ןופ ןערעוו טיור ןעלענש םעד ןופ ןעהעז
 .ןעדייר טלָאװעג טָאה רע ןעוו ,ןעניוא ענייז ןיא רעייפ

 ,םינּפ ן'רעביא שטייב רעד טימ טגנַאלרעד םהיא טָאה קירנעה

 ןענױבעגּפָארַא םהיא רע טָאה םערָא ן'ראפ םהיא גידנעמהעננָא ןוא
 םהיא טָאה סע זיב ןעגָאלשעג גנַאל ױזַא םהיא טָאה ןוא דרע רעד וצ
 .גידנענָאלש םעהטא רעד טּפַאכרעּפ

 רעטייוו וטסעו ;! דנוה רעטמהעשרעפנוא וד ,וטסָאה טָא --

 ךַאמ ןוא דרעפ םעד קירוצ םהענ ? ריד וצ דער ךיא ןעוו ןרעפטנע
 ! ץרא ךרד ןענרעל ךיד ?עוו ךיא .ןייר םהיא

 טָאה רע זַא סייוו ךיא .טגָאזעג םָאט טָאה ,רעטסַאמ רעגנוי --
 טָאה רע ןעוו טעשטַאקעג ךיז טָאה דרעפ רעד סָאד ,ןעגָאז טלָאװענ
 טָאה ןופרעד .רעייפ טימ לופ זיא דרעפ רעד .טרהיפעגסיורַא םהיא
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 : .טכערנוא רעסיורג ַא זיא

 ,ךַאז יד טינ טסהעטשרעפ וד .ַאוע ,דניק ַא יו טסדער וד --
 -ּפָאק ןעדייר ןייד רימ טכַאמ סנעטייווצ ןוא .טנָאזעג ירעמ טָאה
 : .ןעצרעמש

 -רעטנוא ןייא ןעוו ןעצרעמשיּפָאק טָאהעג לָאמ עֶלַא טָאה ירעמ
 .קַאמשעג רהיא ךָאנ טינ ןעוועג זיא גנוטלַאה

 "עג ךיז יז טָאה ןָא ןַאד ןופ ןוא ,טע'בננ'ענסורַא ךיז טָאה ַאוע
 .ןעזעל ן'ימעמ ןענרעל וצ טסעפ ןעמונ

 ,לעטיּפַאק רעטסגיצנַאװצ-ןוא-יירד

 .קירנעה

 ןייז טימ רערפלַא רעדורב ס'רעלק טנייס זיא טייצ רעד םורַא
 רָאָאֹּפ ַא ףיוא ןעמוקעג ,רהָאי ףלעווצ ןופ ?ענניא ַא ,ןהוז ןרעטלע
 .(ָארעזָא) קייל םעד ןעבענ ַאליװ ס'ןיטסוגוא ףיוא ךוזעב וצ געט

 -עג טינ ןעמ טָאה רליב סערערַאברעדנָאז ןוא סערענהעש ןייק

 סָאװו טאטשנא  ,רעדירב גניליווצ עזעיד ןעטכַארטעב וצ יו טפרַאד
 טָאה ,ןרעדנַא םוצ רענייא ךילנהע ןעכַאמ טפראדעג ייז טָאה רוטַאנ יד
 סע טָאה ךָאד .טקנוּפ ןרעדעי ןיא טרהעקרעפ טקנוּפ טכַאמעג ייז יז
 -רַאטש טפַאשרניירפ רעייז טכַאמעג טָאה טכַאמ עמייהעג ַא זַא טניישעג
 .ךילנייוועג יו רעק

 ןוא ןהעש עדייב ,ןעטרָאנ ןיא טמערַאעג ןעגנאגעג ןענייז ייז
 -כיזעג ענעדעישרעפ .טימ ןוא ןעטלַאטשעג ענעדעישרעפ טימ ,לערע
 "רעּפרעק ערעייז ןיא ןערעישרעפ ןעוועגנ ןענייז ייז יו ױזַא ןוא ,רעט
 "יימ ערעייז ןיא ןעדעישרעפ ןעוועג ךיוא ייז ןענייז ,ןעמרָאפ עכיל

 יז רהעמ סָאװ זיא ,זיא עטסגידריווקרעמ יד סָאװ ןוא .ןעגנונ
 ןעוועג זיא רעקרַאטש ץלַא ,גנוניימ רעייז ןיא טמיטשעג טינ ןעבָאה

 .טפַאשדניירפ עכילרעדירב רעייז

 "צנירּפ רעלעדע ןייא ןעוועג זיא ןהוז רערעטלע ס'דערפלַא ,קירנעה
 ןופ ,טסייג ןוא ןעבעל טימ לופ ,ןעגיוא עלעקנוד טימ לעגניא רעכיל
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 ערעייז רעסעב ןעהעטשרעפ ייז ןוא ?עסיבַא ייז טלעקיווטנע סָאר
 .ןעזעלוצרָאפ ייז רַאפ ןערָאּפשרעּפ ךיא לעוװ ןַאד ןוא ,ןעטכילפ

 -ֵנַא ןעבָאה טסעוװ וד .ַאװע ,טיײקשירַאנ ַא ךיוא זיא סָאד --
 סָאד זַא ןיימ טינ .ןעטסנעיר יד רַאפ ןעזעלוצרָאפ יו ןָאט וצ ןעכַאז ערעד
 .ןָאהט ןיילא סע ךיא געלפ דנוזעג ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ןעד ,טכעלש זיא

 ןיא ןהעג ןוא ךיז ןעדיילק ן'טימ ןָאהט וצ ןעבָאה טסעוו וד ןעוו רעבָא
 עזעיד טא ,וטסהעז .ןעבָאה טינ טייצ ןייק וטסעו ,ןעטפַאשלעזעג
 רעד ןיא ןעטערטניײרַא טכעוו וד ןעוו ןעבעג ריד ךיא ?עוװ גנורעיצ
 ןעק ךיא .לַאב ןעטשרע ןיימ וצ ןעגָארטעג ייז בָאה ךיא .טפַאשלעזעג
 .םעד טימ רָארופ ַא טכַאמעג בָאה ךיא זַא ,ןעגָאז ריד

 יז טָאה ןוא גנורעיצ יד טימ עלעטסעק יד ןעמונעג טָאה ַאװע

 -ןלַאה םענעטנעמיד ַא ןעמונעגסױרַא ןעטרָאד ןופ טָאה יז .טכַארטעב
 םהיא ףיוא ךיז ןעבָאה ןעגיוא עלופנעקנאדעג ,עסיורג ערהיא ןוא דנַאב
 -ייז ןעקנאדעג ערהיא זַא ,רהָאלק ןעוועג זיא סע רעבָא ,טלעטשעגּפָא
 .סרעדנַא ץעגרע ןעוועג ןענ

 .טגָאזעג ירעמ טָאה { דניק ,טסקוק וד טסנרע יו ---
 ? ַאמַאמ ,רלעג ךס ַא הטרעוו ןעטנעמיד עזעיד ןענייז --
 טקישעג ייז ךָאנ טָאה רעטאפ ןיימ ,הטרעוו ייז ןענייז סיוועג ---

 .ןעגעמרעפ םעניילק ַא הטרעוו ןענייז ייז .ךיירקנארפ ןיא
 ןוא ,טגָאזעג ַאוע טָאה ,עניימ ןעוועג ייז ןעטלָאװ יאוולה ---

 } ליוו ךיא סָאװ ןָאהט ןענעק ייז טימ לָאז ךיא
 ? ייז טימ ןָאהט וטסלָאװ סָאװ --
 עיירפ יד ןיא ץַאלּפ ַא ןעפיוק ןוא ןעפיוקרעפ ייז טלָאװ ךיא ---

 טייל ערעזנוא עֶלַא טרהיפעגרעכירַא ןיהַא טלָאװ ךיא ןוא ,ןעטַאאטש

 : .ןעביירש ןוא ןעזעל טנרעלעג ןעטרָאד ייז טלָאװ ןוא
 רהיא ייב ןערָאװעג ןעכָארבעגּפָא ץרוק ןענייז רעטרעוו ס'ַאוע

 צ ,רעטכעלעג ס'רעטומ

 ןענרעל ךיוא ייז וטסעוו !  ייז ראפ ןָאיסנַאּפ ַא ןעכַאמ וטסליוו ---
 ? רערליב ןעלהָאמ ןוא ָאנַאיּפ ןעלעיּפש

 ןילַא ןעלָאז ייז ; ןעביירש ןוא ןעזעל ןענרעל ייז טלָאװ ךיא ---
 -ענ טייקטסעפ טימ ַאוע טָאה ,ףעירב ערעייז ןעביירש ןוא ןעזעל

 עזעיד ןעגעוו רעטיב רהעז ייז זיא סע זַא ,ַאמַאמ ,סייוו ךיא .טגָאז
 סע זַא ,סע ?חיפ ךיא ןוא כע טלהיפ ימעמ ,סע ט?היפ םָאט .ףעירב
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 רע זיא רעבָא ן'תמא ןיא ,טגָאזעג רָאנ רעלק טנייס טָאה יוזַא
 ן'אווע טיהעג טפַאהרעביפ טָאה רע .גיהורנוא ןוא זעוורענ ןערָאװעג
 זיא סע זַא ןענָאז וצ טרעהעגפיוא טינ וליפא טָאה רע .,טכַאנ ןוא גָאט
 סָאד זַא ,טסוה רעכילדעשנוא ,רעטכייל ַא זיא סָאד זַא ,טינרָאג

 ,לָאמ עלַא יו רהעמ ןעוועג רהיא ןעבענ זיא רע רעבָא ,ןעגָאמ ןופ טמוק
 ןעבעג רהיא טגנעלפ ןוא טפול עשירפ ףיוא ןערהיפ טּפָא יז טגעלפ רע
 .תואופר ענעדעישרעפ

 ,זיא טרעדנואוועג רהעמ ן'רעלק טנייס טּפיוהרעביא טָאה סָאװ
 ַא ךָאנ ןעוועג ןעגנוגעוועב ערהיא עלא ןיא זיא ַאווע ?להָאוובֶא ,סָאד
 ,ןעקנאדעג ןעגָאזסױרַא גידנעליוו-טינ טּפָא רעבָא יז טנעלפ ,דניק
 .ןעשנעמ ןעגולק םענעסקַאוורע ןייא ראפ טסַאּפעג ךיז ןעבָאה עכלעוו

 טָאה רע ןעד ,ץרַאה יד ןעגיוצעגפיונוצ רהעמ ְךָאנ םהיא טָאה סָאד
 ןיא ןעקירד ןאד יז טגעלפ רע .ןמיס ןעטכעלש ַא רַאפ ןעמונעגנָא סע

 .ןעטער ןעלעוו יז טלָאװ רע יוװ ױזַא ,םערא ענייז

 ןוא עבעיל טימ טליפעגנָא ןעוועגנ זיא ץרַאה עצנַאג כ'דניק רעד
 ףיוא זיא טצעי רעבָא ,ןעוועג לָאמ עֶלַא יז זיא גיצרעהטוג .טייקסטוג

 טָאה רערעדעי ןעכלעוו ,ןעקנעד רעפעיט ןימ ַא ןעגעלעג טכיזעג רהיא
 ןיסּפַאט טימ ןעלעיּפש וצ טַאהעג בעיל לָאמ עֶלַא טָאה יז .טקרעמעב

 ןעועג יז זיא טצעי רעבָא ,רעדניק עצרַאװש ערעדנַא יד טימ ןוא
 עבלַאה ַא ןעציז טגעלפ יז .ןירעלעיּפשטימ ַא יו ןירעקוקוצ ַא רהעמ

 ןופ ןעכַאל טגעלפ ןוא ןעלעיּפש ייז יו ןעקוק ןוא דנַאנַאכרוד עדנוטש

 -עג רהיא רעביא רעבירַא ןעטאש ַא טגעלפ ןַאד ; ןעצנוק ס'יסּפַאט
 ןעקנאדעג ערהיא ןוא ןערעוו ןעגיוצרעפ ןענעלפ ןעגיוא ערהיא ,טכיז
 | .קעװַא טייוו ןייז ןעגעלפ

 "ומ רהיא וצ טגָאזעג גנולצולּפ ַאװע לָאמ ַא טָאה ! ַאמַאמ --
 ? ןעזעל רענעיד ערעזנוא טינ רימ ןענרעל סָאװ ראפ ,רעט .

 סע ןעוהט ןעשנעמ 4? רניק ,עגַארפ ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ ---
 .טינ לָאמנייק

 .טגערפעג ַאוװע טָאה ? טינ סָאד ייז ןעוהט סָאװ רַאפ ---
 ייז זַא טינ טפלעה סָאד .ןעבָאה טינ סָאד ןעפראד ייז לייוו ---

 םעּפע רַאפ ןעפַאשעג טינ ןענייז ייז ןוא .רעסעב ןעטײברַא ןעלָאז
 / ,ןעטײברַא וצ יו סרעדנַא

 ..ייז רַאפ טוג רהעז זיא ןעזעל זַא קנעד ךיא ,טמַאמ ,רעבָא ==
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 .ןעצרַאה ןיא סיר ַא ןעבעגעג סע טָאה םָאט ןעיירט ןעטלַא םעד
 עניילק רהיא יו טקרעמעב ןיוש רע טָאה קירוצ טַאנָאמ סקעז טימ

 םעהטָא רהיא ןוא גיטכיזכרוד רהעמ טיוה רהיא ,רעניד ןערעוו דנעה
 טגעלפ ןעטרָאנ ןיא ןעפיולמורַא ?עסיבַא טגעלפ יז ןעוו ןוא ,רעצריק

 -ָאז ן ַאילעפָא ססימ טרעהעג טּפָא טָאה רע .דעימ ןערעוו ךיילנ איז

 טינ ןעק ןיצידעמ ןייק סָאװ ןעטסוה ןימ ַאזַא טָאה ַאווע זַא ,גידנעג
 ךיז טָאה ָאד .טקנעדעג טינרָאג ןופרעד רע טָאה טצעי זיב .ןעלייה
 . .ַאילעּפָא ססימ ןופ עמיטש יד טרעהרעד

 טסרָאט ,ןעסיורד ןיא טכייפ טצעי זיא סע ! אוע ,אווע --
 ! ןעציז טינ ןעטרָאד

 .ןעגנַאגעגניײרַא ךיילג ןענייז םָאט ןוא ַאווע
 -נַארק ןעלדנַאהעב וצ ןערהַאפרע רהעז ןעוועג זיא אילעּפֶא ססימ

 ןעטשרע םעד טנעקעג טָאה ןוא דנאלגנעדינ ןופ ןעוועג זיא יז .עק
 "וט עכלעוו ,טייהקנארק רעכילגנירדוצ ,רעכייוו רעזעיד ןופ טירט

 וצ ןָא ןעגנַאפ ייז רעדייא ךָאנ עטסרעייהט יד ןוא עטסבעיל יד טעט
 .ןעבעל

 -נעמַאלפ יד ,טכוה םענעקורט ,ןעטכייל םעד טקרעמעב טָאה יז
 יד ןיא רהיא ייב ןעוועג ןזיא רעכלעוו רעביפ םעד ןוא ןעקַאב עד
 .ןעניוא

 ןעגעוו ן'רעלק טנייס טימ לָאמ עכילטע טדערעגרעביא טָאה יז
 .טינרָאג וצ טכַאמעג סע טָאה רע רעבָא ,םעד

 ,טנייפ סע בָאה ךיא ,עניזוק ,קערש עטסוּפ ןייק טינ ךַאמ ---
 רעדניק 4? טסקַאװ דניק יד זַא טינ ןעד וטסהעז ,ןעגָאז רע טנעלפ
 .לענש ןעסקַאװ ייז ןעוו טפארק יד לָאמ עֶלַא ןערילרעפ

 ! ןעטסוה םענרָאמ ַא טָאה יז רעבָא --
 .ןעלהיקוצ סָאװטע טזומעגנ ךיז טָאה יז ,סָאװ ךיא סייוו ---
 ױזַא ןוא עניישזד ַאזילע טימ ןעוועג סע זיא ױזַא טקנוּפ ,לעוו ---

 .סרעדנעס ַאירַאמ ןוא ןעלע טימ ןעוועג סע זיא

 ןייק רָאהט ךייא ייב .תושעמ ענייד טימ ףיוא רעה ,הֶא --
 םעד ןיא טהעז רהיא םירָאװ ,סינ ַא רעדָא טכוה ןייק ןעבעג טינ דניק
 טיה .רהיא ףיוא גנוטכַא רָאנ ביג .טייהקנַארק עכילרהעפעג ַא ךיילג
 טעװ ,לעיפ וצ ןעלעיּפש טינ לָאז יז זַא ,העז ןוא טפול-טכַאנ ןופ ּפָא יז
 ,דנוזעג ןייז יז



 275 וָאטס רעשטיב טעיררעה

 "נוא ןעצנַאג ןיא טינ ןענייז רימ זַא ,רימ ןעהעז ,ייז ןעכיילנרעפ
 .ךילקילג

 "וצ ןייז זומ שנעמ רעד זַא ,ךוב ןייז ןיא טנרעלעג טָאה סָאט

 טָאה סָאד ןוא .ךיז טניפעג רע רעכלעוו ןיא עגַאל רעד טימ ןעדעירפ
 1 .ןָאהטעג רע

 ןעמוקעב רע טָאה םייהַא טקישעג טָאה רע סָאװ ףעירב םעד ףיוא
 -עגטימ םהיא טָאה רע ןעכלעוו ןיא ,ן'שזדרָאשזד ןופ רעפטנע ןייא

 ןיכעק סלא קעװַא זיא עָאלק עטנַאט יוװ ,םייה רעד ןופ סעלַא טלייהט

 עטסעב יד סלַא טנַאקעב ןערָאװעג ןעטרָאד זיא יז יוװ ןוא ?יווזיאול ןיא
 סָאד ; רהיא ןופ דלָאנ טכַאמ רעקעב רעד יוװ ןוא עקרעקעב ןעכוק

 -יימ עניילק יד סָאד ןוא זיוה ןיא טניטפעשעב ןענייז ןהיז ייווצ ענייז
 ןייז סָאד ; גנוטכַא רהיא ףיוא טינ ילעס ןוא ,םורַא ןיוש טהעג עלעד
 ,ןערעו טרעכערגרעפ טעוװ יז סָאד ןוא טכַאמרעפ טצעי זיא לעביטש
 טָאה רע .ןעכָארּפשרעּפ םהיא טָאה רע יו ױזַא ,ןעמוק טעװ רע ןעוו
 "עב טָאה ןוא ,ןעמענ ערעייז ןוא דרעפ עיינ יד ןופ ןעבעירשעג ךיוא
 .זיוה ןיא ךיז טוהט סָאװ סעלַא ןעבעירש

 ,טפירשדנַאה לוש עדנור ַא ןיא ןעבעירשעג ןעוועג זיא ףעירב רעד
 רעזעיד זיא ןע'םָאט רַאפ .ךילטייד רהעז רעבָא שידניק ?הָאװבָא
 םהיא ןעבָאה ן'ַאװע טימ ןעמאזוצ רע .,םוהטגילייה ַא ןעוועג ףעירב

 .ןעמהַארוצנייא םהיא ןעסָאלשעב ןעבָאה ןוא ןעזעלעג

 טימ ןעסקַאוװעג טָאה ן'ַאווע ןוא םָאט ןעשיווצ טפַאשדניירפ יד

 -רעפ טָאה רע ץאלּפ ןעכלעוו ,ןענָאז וצ רעווש זיא סע .ןעסקַאװ רהיא

 "רעפ טושּפ יז טָאה םָאט רעבָא ,ןעצרַאה ןעשידניק רהיא ןיא ןעמונ
 יז טגעלפ ןוא םוהטנילייה ַא סלַא טכארטעב יז טָאה רע .טרעטעג

 טינ ,ןירעזעל עטוג ַא ןעוועג זיא ַאװע .ןעלדנַאהעב עכלעזַא סלַא
 ךיז טגעלפ רע ןוא ןעזעלרָאפ םהיא טגעלפ יז .ןערהָאי ערהיא ךָאנ
 .עמיטש רעכילטעג ַא וצ ךיז טרעה ןעמ יו ױזַא ןרעה וצ

 ףיוא ןעטרָאנ ןיא ןעסעזעג עדייב ייז ןענייז דנעבא גָאטנוז ןייא

 ַא ןעטלַאהעג טָאה ַאװע ,זָארג טימ ןעסקַאוװעב ?עגרעב ןעטכייפ ַא
 .דנעה יד ןיא ךוב

 ןיא ןעבעווש עכלעוו ,ןרעטש ענהעש ענעי ןעטרָאד וטסהעז --

 לעװ ךיא .ןהעש רהעז ןייז סע זומ ןעטרָאד .םיכאלמ יװ ןעטפול רעד

 .ןייז דְלַאב ךיוא ןעטרָאד
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 -לעו ,ןע'שזדרָאשזד וצ טגָאזעג יז טָאה ! ליווזיאול ןיא ןעגרָאמ העג

 םעד גידנעריטרַאס ןעפָארטעג יז טָאה ןוא ןעמוקעגניירַא ָאד זיא רעכ
 יד ןוא ,ךָאו ַא ראלָאד רעיפ ןענעידרעפ העג ךיא .ןעכַאז ס'דניק
 .ןעטלַא ןיימ ןעזיילוצסיוא רימ רַאפ ןעגעלּפָא סע טעוװ סיסימ

 ןייא ךילקריוו זיא סָאד ,טגָאזעג שזדרָאשזד טָאה ! ָאהא --
 ? ןערהָאפ וטסעוו ױזַא יו ! ?אפנייא

 ליו שזדרָאשזד רעטסַאמ טצעי ןוא .ןע'םעס טימ ןענרָאמ ---

 סעלא ןוא ןעטלַא ןיימ וצ ףעירב ַא ןעביײרשנָא רימ טלָאז רהיא זַא ךיא
 ? ןָאהט סע רהיא טעו .ןעלהעצרעד

 םָאט לעקנָא .טרעפטנעעג שזדרָאשזד טָאה ,סיוועג ץנַאג --
 העג ךיא .זנוא ןופ סעיינ ןעבָאה טעװ רע ןעוו ןעיירפ רהעז ךיז טעוו
 ,עָאלק עטנַאט ,וטסייוו ןַאד ןוא ,רעדעפ ןוא טניט ןעמהענ ךיילג
 .דרעפ עגנוי עיינ יד ןעגעוו ןעביירש םהיא ךיא לע

 ,ךַאז רעייא טוהט ,שזדרַאשזד רעטסַאמ ,סיוועג ,סיוועג ---
 רהיא .,ןעּפַאכוצרעביא סעּפע ןעכַאמ ךייא רַאפ לייוורעד לעװ ךיא ןוא
 רעמירָא רעטלַא רעייא ןופ סערעשטעוו לעיפ ךָאנ ןעבָאה טינ טעוװ
 .עטנַאט

 ,לעטיּפַאק רעטסגיצנַאװצ-נוא-ייווצ

 ןעקלעוורעפ ןעמולב יד -- ,טנעקירטרעפ זָארג יד

 -נַא ן'כָאנ גָאט ןייא טימ קעװַא טפיול ןעבעל סנעמעלַא רעזנוא

 סע זיב ,םָאט דניירפ רעזנוא ייב געט יד ןעפָאלעג ןענייז ױזַא ,ןרעד
 סעֶלַא ןופ טדיישעג ןעוועג זיא רע שטָאכ .רהָאי ייווצ קעװַא ןענייז

 יד ְךֶאנ טקנעבעג טָאה רע שטָאכ ןוא ,רעייהט ןעוועג זיא םהיא סָאװ

 -עג ןעצנַאג ןיא טינ ךיז רע טָאה ךָאד ,ןעזָאלעגקירוצ טָאה רע סָאװ

 זיא ןעלהיפעג כנעשנעמ םעד ןופ עפרַאה יד ןעד ,טלעגָאוװרעּפ טלהיפ

 רעד ןעק ,ןעצאלּפ סענורטס עלא ןעוו ,רָאנ סָאד ,ןעגיוצעגפיוא ױזַא

 קירוצ ןעקוק רימ ןעוו ןוא ,ןרעוֶו ןעברָאדרעפ עפרַאה רעד ןופ ןָאט

 .יר ףיוא ףךיז ןענהָאמרעד רימ ןוא ןערהָאי ענעגנאגרעפ יד ףיוא

 ריִמ ןוא טַאהעג ןעבָאה רימ סָאװ ןעדנוטש עכיליירפ ןוא ענירעיורט
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 -רַאװש ַא טלעדנַאוװרעפ ?הַארטש ןענוז רעגיטכיל ַא יו ױזַא ןוא
 ךיילג טכיזעג עצרַאװש ס'עָאלק זיא ױזַא ,רעבליז ןיא ןעקלָאװ ןעצ
 .טניישעג ךילקריוו טָאה יז ,ןערָאװעג ןעטכיולעב

 טקנעדעג בָאה ךיא ! עטוג וצ ַא טייז רהיא ,סיסימ ,טָאג --
 ןעבָאה טינ ףרַאד ךיא ; ךיז טנָאמרעד .טייצ עגנַאל ַא םעד ןעגעוו

 לעיפיוו .טנעס ןרערעי ןערָאּפש ןעק ךיא --- ,רעדיילק ןייק ,ךיש ןייק
 | ? סיסימ ,רהָאי ַא ןיא ןזיא ןעכָאװ

 .טרעפטנעעג יבלעש סעסימ טָאה ,גיצפופ ןוא ייווצ ---

 ,ראלָאד רעיפ ייז ןופ רערעדעי רַאפ ןוא ? ?עיפ ױזַא ,ױזַא --
 ? ןעצנַאג ןיא סע טכַאמ לעיפיוי

 -טנעעג יבלעש .סרמ טָאה ראָלַאד טכַא ןוא טרעדנוה ייווצ ---

 .טרעפ
 ןוא .דיירפ רעסיורג טימ ןעפורעגסיוא עָאלק טָאה !יִא ,יא --

 ? סיסימ ,רלעג יד ןעטײברַאוצסיוא ןעמהענ רימ סע טעוװ גנַאל יו

 סָאד וטספרַאד ןַאד ןוא .עָאלק ,רהָאי ףניפ רעדָא רעיפ םורַא ---

 .ןעפלעה לעסיבַא ךיוא ריד לעוװ ךיא ,ןָאהט טינ ןייֵלַא
 ןעבעג ןהעג לָאז סיסימ יד זַא ,ןרעה טינרָאג סָאד ליוו ךיא ---

 טעװ סָאד .םעד ןיא טכער רהעז טָאה רעטסַאמ רעד .ןעדנוטש-קיזומ
 ןעמוק טינ טעוװ עילימַאפ רעזנוא ןופ רענייק זַא ףָאה ךיא .ןהעג טינ

 .דנעה בָאה ךיא יוװ גנַאל ױזַא וצרעד
 רעד רַאפ ןעגרָאז ןיוש לעוװ ףיא ,עָאלק ,טינ ארומ ןייק בָאה ---

 .לעכיימש ַא טימ טגָאזעג יבלעש סעסימ טָאה ,עילימאפ רעד ןופ ערהע

 ? ןהעג וטסליוו ןעוו רעבָא
 ןערהיפ טעוװ םעס רעבָא .ליוו ךיא ןעוו ןהעג ןעק ךיא ,לעװ ---

 טימ ןעק ךיא זַא ,טגָאזעג טָאה רע ןוא ךייט םוצ דרעפ עגנוי עגינייז
 יד ןעװ .ןעכַאז עניימ ןעקַאּפנייא רָאנ ךיא ףרַאד .ןהענטימ םהיא
 יד .ןע'םעס טימ הירפ רעד ןיא ןעגרָאמ ןהעג ךיא ןעק ,ליוו סיסימ
 .עיצַאדיעמָאקער יד ןוא סַאּפ ןיימ ןעכַאמ עלייוורעד רימ טעוװ סיכימ

 טָאה יבלעש .רמ ביוא ,ןָאהט סע ?עװ ךיא ,עָאלק ,לעװ ---
 .ןערייר ר בירעד םהיא טימ ?עװ ךיא .ןעגעגאד טינ

 זיא עָאלק עטנַאט ןוא ןעביוא ףױרַא זיא יבלעש סעסימ

 .ןעכַאז ערהיא ןעטיירגוצנָא ןיבעק ןיא ךיז וצ ןיירַא דיירפ טימ ?ופ
 ךיא זַא ,טםיִנ טסייו רהיא ! שזדרָאשזד רעטסָאמ ,טָאג --
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 טימ גנוטלַאחרעטנוא יד טרעהעג טָאה עָאלק זַא גידנעסיוו טינ ,טגָאז
 .ןַאמ רהיא

 ערעדנַא ,גידנעכַאל רעטייוו טגָאזעג יז טָאה ,סיסימ ,טָאג --
 ייז .,דלעג ייברעד ןעכַאמ ןוא סרעגענ ערעייז ןעגנידרעפ ןעשנעמ

 דנַאל רעייז ןעסעפיוא ןעלָאז ַײז זַא ,סרעגענ עדנַאב ַאזַא טינ ןעטלַאה

 .זיוה ןוא

 ? ןעגנידרעפ וצ רָאפ וטסגָאלש ןעמעוו ,עָאלק ,לעװ --

 זַא ,טגָאזעג טָאה םעס רָאנ ,רָאפ טינרָאג גָאלש ךיא ,טָצג --
 רעפלעה ַא ןעבָאה ףרַאד סָאװ רעקעב ןעכוק ַא ָאד זיא ליווזיאול ןיא

 .ךָאו ַא ראלָאד רעיפ טלהָאצ רע ןוא

 ? עָאלק ,ונ --

 גנַאל ןיוש זיא ילעס זַא ,סיסימ ,סנעד ךיא טָאג ,לעוװ ---
 -עג טלָאװ ךיא .ךיא סָאװ טײברַא עבלעזיד ןעכַאמ ןעק ןוא רימ טימ

 ךיא .ץַאלּפ ןיימ ףיוא ן'ילעכ ןעזָאל ןוא רַאלָאד רעיפ יד ןעכַאמ ןעגנַאג

 רעד יו טוג ױזַא ןעכוק יד ןעקַאב ןעטרָאד לע ךיא זא ,רעכיז ןיב
 : .ליווזיאול ןיא רעטסעב

 ? רעדניק ענייד ןעזָאלרעביא טסלָאװ וד ןוא ,עָאלק רעבָא --

 -עק ןוא סיורג גונעג ןיוש ןענייז ךעלגניא יד ,סיסימ ,טָאג --
 ,רעניילק רעד ףיוא ןעבעג גנוטכא טעוװ ילעס ןוא .ןָאט סעּפע ןיוש ןענ
 .דניק עגיהור ַא זיא יז

 .ןענַאד ןופ טייוו רהעז זיא ?יווזיאול ---

 רשפא  רעסַאװ ּפָארַא זיא סע ? ארומ ראפרעד טָאה רעוו --

 טגָאזעג עָאלק טָאה רעטרעוו עטצעל יד ? ןעטְלַא ןיימ ןופ טייוו טינ

 .יבלעש סעסימ ףיוא גידנעקוק ,עגארפ ַא טימ

 ,ןעטרָאד ןופ ?יימ טרעדנוה עכילטע זיא סע ,עָאלק ,ןיינ ---
 .טגָאזעג יבלעש סעסימ טָאװ

 .ןעלַאפעגּפָארַא ךיז ייב זיא עָאלק ---

 ןעגנערב ךיד טעװ ןיחַא ןהעג ןייד ,עָאלק ,טינ טכַאמ סע --
 טנעס רערערעי ןוא ,ןהענ טכנעק וד ,סעי .ןַאמ ןייד וצ רעטנעהעג
 -סיוא ס'ןַאמ ןייד רַאפ ןרעוו טנעלעגקעװוַא טעװ טטנעידרעפ ןייד ןופ

 .גנוזייל
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 .יבלעש .רמ ,לעביב רעד ןופ תודימ יד רָאנ ךָאד ןענייז סָאד --
 ענייד ןיא ןעשימ וצ טינ ךיז ךוז ףיא ,עילימע ,לעוװ ,לעװ ---

 ןעשנעמ רַאפ דנעסַאּפ טינ רהעז ןענייז ייז רעבָא ,םיקסע עזעינילער
 ,דנַאטש ַאזַא ןוּפ

 ןוא ,טגָאזענ יבלעש סעסימ טָאה ,דנעסַאּפ ייז ןענייז סיוועג ---
 גָאז ךיא .עטכישעג עצנַאג יד ןעצרַאה ןיא ףעיט ךיא סָאה ראפרעד
 טינ ךיז ךיא ןעק ןעדיירסיוא עכלעזַא טימ זַא ,רערעייהט ןיימ ,ריד
 ןעבעגעג בָאה ךיא עכלעוו ,ןעגנוכערּפשרעפ עניימ ןופ ןעכַאמ יירפ
 ,רלעג יד ןעפַאש טינ סרעדנא ןעק ךיא ביוא .תושפנ עמירָא עזעיד
 רנַאטש ןיא ןייז ךיא לע טימרעד .ןעדנוטש קיזומ ןעבעג ךיא לעװ
 ,דלעג סָאד ןעפַאש וצ

 טלָאװ ךיא 4 עילימע ,ןעגירדינרע טינ טימרעד ךיז וטסעוו ---
 .ןעזָאלוצ טינ לָאמנייק סע

 ןעוו ,טנירדינרע רעגרע ךָאנ ןייז טינ סע טעוװ ! ןעגירדינרע ---
 ץנַאג 4 תושפנ עוָאלפליה יד ןעגענ טרָאװ ןיימ ןעכערב לע ךיא
 . } סיוועג

 יבלעש ,רמ טָאה ,טרַאּפשעגנייא לָאמ עֶלַא טזיב וד ,לעװ ---
 =ַאכיק-ןָאד ַאזַא טכוהט וד רָאפעב רעבָא ,ןָאהט סע טסנעק ,טגָאזעג
 .ןעגעלרעביא טוג ךיז וטסלָאז ,ךַאז עשיט

 םער ךרוד ןערָאװעג ןעכָארברעטנוא גנוטלַאהרעטנוא יד זיא ָאד

 .אדנַארעװ רעד ףיוא עָאלק עטנַאט ןופ ןעמוקנָא

 .טגָאזעג יז טָאה ,סיסימ ,רימ טהייצרעפ ---
 טגערפעג יבלעש סעסימ טָאה ? וטסליוו סָאװ ,עָאלק ,לעװ --

 .רהיא וצ גידנעהעגוצ
 יװ ןוא תופוע ןעגעוו ןעדייר וצ ןעננאפעגנָא טָאה עָאלק עטנַאט

 רהיא ךָאנ ןענַאטשרעּפ טָאה ןעמ ןוא ןערעוו טכַאמעג ןעלָאז ייז ױזַא
 -רוק ַא טימ טגָאזעג יז טָאה ךילדנע .טלָאװעג יז טָאה סָאד טינ זַא ענימ
 סעּפע ןעליוו ייז ןעוו סרעגענ יד ןופ זיא עבט יד יו ,רעטכעלעג ןעצ
 -- .סערעכיזנוא ןעגָאז

 -ימ יד ןוא רעטסַאמ רעד לָאז סָאװ ראפ ,סיסימ ,טָאג ןיימ ---
 זיא סָאװ םעד טימ ןעצונעב טינ ךיז ןוא דלעג ןענעוו ן'הנאד ךיז סיס
 .רעטכעלעג םעד טימ רעדיוװ טגָאזענ יז טָאה ? דנעה יד ןיא ייז ייב

 "עג יבלעש סעסימ טָאה ,עָאלק ,טינ ךיד העטשרעפ ךיא --
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 .זיא טפעשענ סָאװ ןהעטשרעפ וצ לכש גונעג טינ וטסָאה ְךָאד , יקָאט
 .טינ לָאמנייק סע ןעהעטשרעפ ןעיורפ

 ןערהעלקרע וצ ןעבענ סנעטסגינייוו רימ ךָאד טסנעק וד רעבָא --
 לעטעצ ַא רימ ביג .טנָאזענ יבלעש סעסימ טָאה ,ןעטפעשעג ענייד

 ןוא ריד טמוק סע סָאװ ןוא םענעי טמוק סע סָאװ ,תובוח ענייד ןופ
 .ןענעכערכיוא ןעמַאזוצ עדייב רימָאל

 ױקַא ןעגָאז טינ ןעק ךיא ,עילימע ,ןעדעירפוצ ךימ זָאל ,הֶא ---
 ואוו סייוו ךיא ןוא ןעגנונכער עלַא ּפָאק ןיימ ןיא בָאה ךיא רעבָא ,טַאר
 "עג ןענעוו טינרָאנ טסהעטשרעפ וד זַא ,ריד גָאז ךיא .טלַאה ךיא
 .טפעש

 רעד .טצפיזעג טכייל טָאה ןוא ןעניוושעג טָאה יבלעש סעסימ
 יד זַא טגָאזעג טָאה ןַאמ רהיא סָאװ םעד ץָארט סָאד ,זיא טקַאפ
 "הָאלק לעיפ ַא טַאהעג יז טָאה ,טפעשעג ןייק טינ ןעהעטשרעפ ןעיורפ
 -ַאכ ןרעקרַאטש ַא ןוא ּפָאק ןרעשיטקארּפ ןוא ןרעשיגרענע .,ןערער
 ,שירַאנ ױזַא טינרָאג ןעוועג טלָאװ סע ןוא ,ןַאמ רהיא יו רעטקַאר
 טלָאװ ןוא ןעגנונעכער ענייז ןיא ןָאהט קוק ַא ןעזָאל רהיא טלָאװ רע ןעוו

 -ערדוצסיורַא ךיז יו ןעלטימ ןעכוז ןעפלעה םהיא לָאז יז זַא ןעטעבענ
 .עגַאל רערעווש ןייז ןופ ןעה

 ןעפַאש וצ ?לעטימ ַא ןעניפעג ןעק ןעמ זַא ,טינ וטסקנעד ---
 סיוא זיא עָאלק עטנַאט עמירָא יד ? ןע'םָאט ןעזיילוצסיוא דלעג
 .שנעמ

 ,קנעד ךיא ןוא ,ױזַא זיא סע ביוא דייל רהעז רימ טוהט סע --
 ,ןעכָארּפשרעּפ רהיא בָאה ךיא ןעוו ,רעלהעפ ַא טכַאמעג בָאה ךיא זַא
 ןוא רעכיז טינ ךיוא רעטציא ןיב ךיא .ןעזיילסיוא םהיא לעוװ ךיא זַא
 -רָאנ לָאז יז זַא ,ן'עָאלק ןעגָאז וצ סָאד ךאז עטסעב יד ןייז טעוו סע

 רעדנַאנַא ןעבָאה ייווצ רעדָא רהָאי ַא ןיא טעװ םָאט .ןעטראוורע טינ
 .ןרעדנַאנַא ןעכוזסיוא רעסעב ךיוא ךיז לָאז יז ןוא ,יורפ

 -ייה רעייז זַא טנרעלעג טייל עניימ בָאה ךיא ,יבלעש ,רמ ---

 טינ לָאמנייק ן'עָאלק לעװ ךיא .ערעזנוא יו גילייה ױזַא זיא הטַאר

 .הצע ַאזַא ןעבעג
 -עגנָא ייז טסָאה וד סָאו ,בייוו ןייס ,דיילטימ ַא זיא סע ---

 ףיוה וצ ןענייז ןוא דנַאטש ןרעייז רעביא ןענייז סָאװ .תודימ טימ ןעדָאל
 ,טקנעדעג לָאמ עלא ףיא בָאה סָאד .ייז רַאֿפ
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 -יהט יד ןוא גאטימכָאנ ןעגידרעמוז ַא ןיא טעּפש ןעוועג זיא סע
 ַא ירכ ןעפָא ןעוועג ןענייז לַאז ןעסיורג םעד ןופ רעטסנעפ ןוא ןער
 .ןײרַא ןיחַא לָאז ?עטניוו רעלהיק ,רעשירפ

 ריהט ַא טימ רָאדירָאק ןעסיורג ַא ןיא ןעסעזעג זיא יבלעש ,רמ
 זיוה ןופ גנעל עצנַאג יד ךרוד ןעגיוצעג ךיז טָאה רעכלעוו ןוא לַאז םוצ
 -נָא ךילהטימעג ןעסעזעג ךיז זיא רע .ןרעדנַא םוצ ןָאקלַאב ןייא ןופ
 ןעגיוצעגסיוא רע טָאה ןעטייווצ א ףיוא ןוא להוטש ןייא ףיוא טנהעלעג

 .רַאגיצ גאטימכָאנ ןייז ןופ סונעג םעד טַאהעג ייברעד טָאה רע ,סיפ יד
 ןוא דנַאה ןיא הענעג טימ ריהט רעד ןיא ןעסעזעג זיא יבלעש סעסימ
 טלָאװעג סעּפע טָאה יז זַא ןעהעזעג טָאה ןעמ .טכארטרעפ ןעוועג זיא
 .טייהנעגעלעג ַא ףיוא טרַאוועג טָאה ןוא ןעגָאז

 ףעירב ַא ןעמוקעב טָאה עָאלק זַא ,טגָאזעג יז טָאה ,וטסייוו ---

 .ן'םָאט ןופ

 סָאװ .ךיא קנעד ,דניירפ ןעבָאה ןעטרָאד זומ םָאט ! ױזַא --
 ? רעטלַא רעד טכַאמ

 רהעז טרעוו רע .טפיוקעג םהיא טָאה עילימאפ ענייפ רהעז ַא --
 יבלעש סעסימ טָאה ,ןָאהט וצ סָאװ גינעוו טָאה ןוא טלעדנַאהעב טוג

 ,טגָאזעג
 יבלעש .רמ טָאה ,ךילקריוו ךימ טיירפ סָאד .טוג רהעז ,הֶא -----

 ןיא ןענייוועגנייא ךיז טעװ םָאט זַא ,ביולג ךיא .טגָאזעג טפַאהבעל
 .רעהַא ןעמוק ןעלעוו טינ ןיוש רע טעוװ ,הטוָאס

 ,טגָאזעג יז טָאה ,ְךֶאנ רהעז ךיז טגערפ רע ,?ייהטנעגעג ןיא ---
 .ןעזיילוצסיוא םהיא דלעג יד ןעבָאה טעוװ ןעמ ןעוו

 יד ןעוו .טגָאזעג יבלעש .רמ טָאה ,טינ ךילקריוו סייוו ךיא ---
 "עברעפ וצ רעווש רהעז סע זיא ,טוג טינ קעװַא ןעהעגנ ןעטפעשעג
 -סקעוו יד .ןרעדנַא םעד ןעבעגקעווא ןוא םענייא ןופ ןעגרָאב .ןרעס
 ךיז ןיהואוו טינ סייוו ןעמ זַא זיא ףוס רעד ,ןרעוו טלהָאצעב ןעזומ ןעלו

 .ןעפרַאװ וצ רעהירפ
 ןָאהטעג ךָאד זומ סעּפע זַא ,ערעייהט ןייפ ,רימ טנייש סע ---

 ןעטלָאװ רימ זַא ןעוועג טלָאװ יו .ןעכַאמ וצ טָאלג ךַאז יד םוא ןרעוו

 ןעמעלַא ןוא סמערַאפ ערעזנוא ןופ ענייא ןוא דרעפ עֶלַא ןעפיוקרעמ

 ? ןעלהָאצסיוא
 ינעק ןיא יורפ עטסנייפ יד טזיב וד ! עילימע עֶשירָאנ ,הֶא --
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 -היפפיוא ךיז טסנעק וד .יסּפַאט ןעסיימש טינ ךיד ליוװ ךיא --
 ? טינ וטסליוו סָאװ רַאפ .טסליוו וד ןעוו טוג ןער

 קנעד ךיא ןוא ןעסיימש םוצ טנייוועג ןיב ךיא ,סיסימ ,טָאג --
 .רימ רַאּפ טוג זי סָאד זַא

 טכַאמעג טָאה יסּפַאט ןוא עבָארּפ יד טכַאמענ טָאה ַאילעּפָא ססימ
 טינ רהעמ ןיוש טעװ יז זַא ,ןערָאװשעג טָאה ןוא תולוק עכילקערש

 ןָאקלַאב ן'פיוא ןענַאטשעג יז זיא רעטעּפש עדנוטש עבלַאה ַא ,ןָאהט
 .רעדניק עצרַאװש יד רַאפ עטכישעג יד טלייצרעד טָאה ןוא

 ַאזַא טיס ! ןירעפיימש ַא רימ ךיוא זיא יליפ סיסימ ,טָאג --
 טפראדעג טָאה רהיא .ןענע'גרה טינ גילפ ןייק וליפא ןעמ ןעק ןעסיימש

 ! ןעהילפ שיילפ רעקיטש --- ,טסיימש רעטסַאמ רעטְלַא רעד יוװ ןעהעז
 .ןָאהט וצ יו סייוו רעטכַאמ רעטלַא רעד

 רעדָא רהָאי ַא געוו ןעזעיד ןיא ןעגנאגעג זיא גנוהעיצרע ס'יסּפַאט
 ,גָאט וצ גָאט ןופ רהיא ןופ גנוקנערק טָאהעג טָאה ַאילעּפָא ססימ .ייווצ
 טנייוועג ןעמ יו ױזַא רהיא וצ טנייוועג ױזַא ךיז יז טָאה ךילדנע ןוא
 .טײהקנַארק רעגידנעטש ַא וצ ךיז

 טָאה ןעמ יוװ ױזַא ןענינעגרעפ רהיא ןופ טַאהעג טָאה רעלק טנייס
 ןוא ןָאהטענּפָא סעּפע טָאה יסּפַאט ןעוו .יַאנוּפָאּפ ַא ןופ ןעצנוק יד ןופ
 טנייס רעטניה ןעטלַאהעב ךיז יז טנעלפ ,ןעפיולכָאנ רהיא טנעלפ ןעמ

 םהיא ןופ טנעלפ יז .םולש ןעכַאמ טגעלפ רע ןוא ?להוטש ס'רעלק

 -סיױרַא סָאד יז טגעלפ ,ןעטכורפ ןוא ןעטקעפנָאק ןעמוקעב טפָא רהעז
 .רעדניק ערעדנַא יד טימ ןעלייהטוצ ךיז ןוא ןָאקלַאב ן'פיוא ןענָארט
 ץרַאה עטונ ַא טָאהעג טָאה יז זַא ,ןעבענוצ טזומעג ןעמ טָאה סָאד
 .גראק ןעוועג טינ זיא ןוא

 ,לעטיּפַאק רעטסגיצנַאװצדןוא-ןייא

 .יקָאטנעק

 ףיוא קירוצ ןָאהט קוק ַא ןעלעוו יאדוא ןעטלָאװ רעזעל ערעזנוא
 םרַאפ רעקָאטנעק רעד ןיא ןיבעק ס'םָאט לעקנָא ןיא עלייוו עצרוק ַא

 .ןעזָאלעג קירוצ טָאה רע עכלעוו ,יד טהעג סע יוװ ןעהעז ןוא
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 רעלק טנייס טָאה ,ןָאהט טינ סע ןעלָאז רעדניק ענייד ,לעװ ---
 "יא ןערעוו טנעקעג טלָאװ ַאװע ןעו .סעי ,עניימ רעבָא ,טגָאזענ
 .קירוצ ןערהָאי טימ ןיוש ןעוועגנ סע יז טלָאװ ,טרהיפעגרעב

 ןופ ןעבָאה ןוא ן'יסּפַאט טָאהעג דנייפ ןעטסניד עלַא ןעבָאה טשרעוצ
 ךיז טניול סע זַא ןהעזעגנייא ייז ןעבָאה דלַאב רעבָא .קזוח טכַאמעג רהיא

 טלהעפעג רענייא ייב טָאה דלַאב ןעד ,ןעסיירוצנייא רהיא טימ טינ

 רעטירד א ייב ,ךעלגניריוא רָאָאֹּפ ַא רערעדנַא רעד ייב ,עקלעיּפש ַא
 סיפ יד רעטנוא סעּפע טגניילעגרעטנוא רעד ; דיילק עטונ ַא ןעטינשוצ

 ַא ףיוא ךַאז עטעפ ַא ןעסָאנעגפױרַא רענעי ,ןע'גרה ךיז לָאז יז זא
 זיא סע ןזַא ,טכואוועג ןעבָאה עלַא .רעטייוו ָאז ןוא דיילק עסייוו
 יז טָאה ןעמ .ןעּפַאכ טנעקעג טינ יז טָאה ןעמ רעבָא ,טיײברַא ערהיא
 -לושנוא ױזַא טָאה יז רעבָא ,סָארּפָאד ן'פיוא ןעפורעג לָאמ לעיפ יוו
 ךָאד .ןעביולנ רהיא טזומענ טָאה ןעמ סָאד ,טנעקיילעג סעלַא גיד
 ןעכַאמנעדָאש רעד ןוא םולש ןעכַאמ רהיא טימ טזומעג עלַא ןעבָאה
 .טרעהעגפיוא טָאה

 טָאה לָאמ עכילטע ןיא .טנרעלעג לענש רהעז סעלַא טָאה יסּפַאט
 סע טגעלפ יז ןוא רעמיצ ס'ַאילעפָא ססימ ןעכַאמ וצ טנרעלעגסיוא יז

 -העפ ןייק ןענופעג טינ טָאה ַאילעפָא ססימ ראגָאז סָאד טוג ױזַא ןעכַאמ
 ןהענקעװַא טגעלפ ַאילעּפָא ססימ זַא ,ױזַא ןעוועג ןיוש זיא סע .רעֶל
 -ּפַאט רַאפ ןעבעל ַא ןרעוו טנעלפ ָאד .רעמיצ ןיא ןיילַא ןעזָאל יז ןוא
 -ַאמ וצ טאטשנא .רױּפַאק בוטש .יד ןערהעקרעביא טגעלפ יז .ן'יס
 ןָאהטנָא ,דרע רעד ףיוא ןעּפעלשּפָארַא סעלַא יז טגעלפ טעב יד ןעכ

 .לעגעיּפש ןענעג ןעצנַאט ןוא ּפָאק ן'פיוא ןעשיק ַא

 ןיסּפַאט ןעפָארטעג ַאילעפָא ססימ טָאה טייהנעגעלעג ַאזַא ייב

 םורא טלעקיװעגמורַא לַאש ןעטסרעייהט ןוא ןעטסעב רהיא טימ
 .לענעיּפש ןעגעג ןעצנַאט ןוא ןַאברוט ַא יו ױזַא ּפָאק רהיא

 יד ןערילרעפ ןיוש טגעלפ יז ןעוו ןענָאז יז טגעלפ ,יסּפַאט ---

 ? סָאד וטסוהט סָאװ וצ ,דלודעג
 רהעז ןיב ךיא ?ייו ,קנעד ךיא ,כיסיס ,טינ סייוו ךיא ---

 .גירניז
 .יסּפַאט ,ןָאהט ריד טימ לָאז ךיא סָאװ טינ סייוו ךיא ---
 רעטלַא ןייפ .ןעסיימש ףךימ טוומ רהיא ,סיסימ ,טָאג ---

 .ןעסימשעג לָאמ עלַא ךימ טָאה רעטסַאמ
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 ייז ,טכַאמעג ןיוש ךָאד ןענייז ייז רעבָא .ךיא סייוו סָאד ---
 ? ייז טימ ןעמ טוהט סָאװ ,זיא עגארפ יד .ןעריטסיזקע

 ןעק ףיא סָאװ ןעהעז ליוו ךיא רעבָא .טינ ךיא סייוו סָאד ---

 .טכילפ רעזעיד וצ טסנרע ןעמונעג ךיז טָאה ַאילעפָא ססימ ןוא .ןָאהט
 -ֵנָא יז טָאה ,ןעדנוטש ןיא טײברַא רהיא ןעלייהטנייא ןעמונעג טָאה יז
 .ןעהענ ןוא ןעזעל ןענרעל וצ ןעגנַאפענ

 טָאה טּפיוהרעביא ,לענש רהעז ןעפירגעב סעלַא טָאה עניילק יד

 ןיוש יז טָאה קורד ןעכאפנייא .ןעזעל ןענרעל םוצ טסעפ ןעמונעג ךיז יז
 -ענ ן'טימ ןעוועג סע זיא סרעדנַא ץנַאג רעבָא .ןעזעל טכייל טנעקענ
 לענש ןוא ץַאק ַא יװ שלַאפ ןעוועג זיא סינעפעשעב עניילק יד .ןעה
 ,טרָא ן'פיוא ןעציז וצ רעווש ןעוועג זיא רהיא רַאפ .ענַאיזעבָא ןייא יו
 -ימ ייווצ עֶלַא .ןערעוו וצ זיול ןופרעד יוװ ןעלטימ עלַא טכוזעג יז טָאה
 רעד טעטנָאלּפרעּפ ךיז טָאה ָאד ,לעדָאנ ַא ןעכָארבוצ יז טָאה ןעטונ

 -נוק ױזַא טכַאמעג סע טָאה יז .כרעדנַא סעּפע עלייוו עלַא ןוא ,םעדָאפ
 וצ ןעסיוו טנעקעג טינ לַאפ ןייק ףיוא טָאה ַאילעפָא ססימ סָאד ,גיצ
 .לַאפוצ ךרוד רעדָא ןויכב סע יז טוהט

 רהיא טימ .זיוה ןיא רוניפ טּפיױה יד ןערָאװעג דלַאב זיא יכּפַאט
 יז טָאה סעֶלַא ןעכַאמכָאנ ןוא ןעפייפ ,ןעגנירּפש ,ןעגניז ,ןעצנַאט

 ךיוא .טרעדנואוועב יז ןעבָאה עלא ןוא ךיז וצ ןעניוצעגוצ ןעמעלַא
 .רהיא ןעבענ ןייז גידנעטש טנעלפ ןוא ןרעדנואוועב ַאווע יז טנעלפ
 טגָאזעג טָאה ןוא ןערָאװעג ןעלעפעג טינ ן'ַאילעפָא ססימ זיא סָאד
 יַּפִא טינ רהיא ןופ ךיז לָאז ַאוע זַא ,אוומ טָאה יז זַא ,ן'רעלק טנייס
 .ןעטיז ערהיא ןענרעל

 רעדניק יד זָאל ,טגָאזעג רעלק טנייס טָאה ,סָאװ ךיא סייוו ---

 .חבוט ַא ןָאהט ךָאנ רהיא טעװ יסּפַאט .ןעדעירפוצ
 -רעל טינ רהיא טעוװ דניק ענעברָאדרעפ ַאזַא זַא טינ וטסקנעד ---

 ? ןעכַאז עסואימ ןענ
 ןָאהט סע ןעק יז .ןעכַאז עסואימ ןענרעל טינ רהיא ןעק יז --

 ס'ַאווע ןופ ּפָארַא ךיז ןעלקייק תודימ עטכעלש .רעדניק ערעדנַא טימ
 *ניז ייז -- ?עטעלב-טיורק א ןופ סנעּפָארט-ײוהט יוװ ױזַא רעטקַארַאר
 .ןייא טינ לָאמנייק ןעק

 ,סייוו ךיא .טגָאזענ ַאילעפָא כסימ טָאה ,רעכיז ױזַא טינ ייז ---

 .ןיסּפָאט טימ ןעלעיּפש ןעזָאלעג טיג דניק ןיימ טכָאװ ךיא זַא
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 -יימש ןייד זַא ,טינ ךיא ביולג ,ןענָארטרעּפ סע טָאה יז יוו ןוא גנַאװצ
 .סנעזייא ענעי יו ןעקריוו רהעמ טעוו ןעס

 רעלק טנייס טָאה ,ענַארפ ערעווש ַא ןעגנַאּפעגנָא טסָאה וד ---
 ןעמ סָאװ .ןרעפטנע יז טסלָאז ו ד זַא ןעלעוו טלָאװ ךיא .טגָאזעג
 ַא טימ רָאנ ןעשרעהעב זומ ןעמ ןעכלעוו ,ןעשנעמ ַא טימ ןָאהט ןעק

 ! עגארפ עכילנייוועג ַא זיא (טינ טקריוו סָאװ) ,עװַאלוב

 -עג טינ דניק ַאזַא ?ָאמ ןייק ךָאנ בָאה ךיא .,טינ סייוו ךיא ---
 .ןעהעז

 ןוא .זנוא ןעשיווצ ךַאז עכילנייוועג ַא ןענייז רעדניק עכלעזַא ---
 ? ןערעיגער ייז ןעמ לָאז יו .ךיוא ןעיורפ עכלעזַא ןוא רענעמ עכלעזַא
 : .טגָאזעג רעלק טנייס טָאה

 ןייק בָאה ךיא זַא ,טגָאזעג ַאילעפָא טָאה ,רעכיז ןיב ךיא ---
 | .טינ ףירגעב

 עכילקערש יד .טגָאזעג רעלק טנייס טָאה ,טינ ךיוא ךיא ---
 -ייב םוצ ,ןעגנוטייצ יד ןיא לָאמַא טזעל ןעמ עכלעוו ,ןעטַאהטלעױרג
 עלעיפ ןיא ? ייז ןעמוק ןענַאװ ןופ ,ס'עורּפ יו לַאפ ַאזַא ,לעיּפש
 רעד -- ; ןעטייז עדייב ןופ קסע רעטעוװעטרַאהרעפ ַא סע זיא עלעפ
 רענעיד רעד יוװ .כָאמ רעד ןיא רעמַאזיורג לָאמ ַא סָאװ טרעוו רעציזעב
 ַא יװ ױזַא ןענייז ןרעטרַאמ ןוא ןעגָאלש .רעטרַאּפשעגנייא טרעוו
 רעד יו סָאמ רעד ךָאנ עיצרָאּפ יד ןעלּפָאדרעּפ זומ ןעמ ,קנורטפָאלש
 ךיילג ןעהעזעג ךיא בָאה סָאד .רעכַאװש טרעוו להיפעג סדנַאטשרעדיוװ
 ךיא ןוא .,רעציזעב-ןעוואלקש ַא ןערָאװעג ןיב ךיא ןעוו גנאפנָא ןיא
 טסואוועג טינ בָאה ךיא ןעד ,ןעגנַאפוצנָא טינ ןעסָאלשעב ךיז בָאה
 ענעגייא עניימ ןעטיה וצ ןעסָאלשעב ךיז בָאה ךיא .ןערעהוצפיוא ןעוו
 -עיד עניימ סָאד ,ןענייז ןופרעד ןענלָאפ יד .ןעלהיפעג עכילשנעמ

 ןָא רעסעב םֶהעְנ ךיא רעבָא .רעדניק עטנייוורעפ יו ןעלדנַאה רענ
 .תויח עדליוו ןערעוו עדייב ןעלָאז רענעיד רעד ןוא ךיא רעדייא ,סָאד
 ךיא בָאה ָאד .סרענעיד ןעהיצרע ןעגעוו טדערעג לעיפ רהעז טסָאה וד
 סָאד .ןעכַאמ טסנעק וד סָאװ העז .עכָארּפ ַא רַאפ ענייא ןעבעגעג ריד

 .זנוא ןעשיווצ עדנעזיוט יד ןופ דניק ַא זיא

 טָאה ,רעדניק עכלעזַא טכַאמ סָאװ עמעטסיס רעייא זיא סָאד --
 20 ,טגָאזעג שילעפָא
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 *רעטנוא ,גנוקירדרעטנוא ןופ תורוד ןופ טמַאטשענ טָאה ןירענַאקירפַא
 .ןעכערברעפ ןוא עצַארּפ ,טייהנעסיוונוא ,טייהנעפרָאװ

 ,ןעקנַאדענ ס'אווע ןיא ןעווענ זיא ןופרעד סָאװטע זַא ןייז ןעק סע

 טלָאװעג סעּפע טָאה רוטַאנ עלעדע רהיא .ןעקנַאדענ עשרעדניק רעבָא

 ַאילעּפָא ססימ ןעוו .ןערהעלקרע טנעקענ טינ ךיז סע טָאה יז רעבָא
 רניק יד זיא ,גנורהיפ עטכעלש ערהיא רַאפ ןיסּפַאט טפארטשעג טָאה
 : עמיטש רעסיז ַא טימ טגָאזעג ךָאד טָאה ןוא גירעיורט ןעוועג

 טעוװ ןעמ ? ןענע'בנג וטספרַאד סָאװ וצ ,יסּפַאט עמירָא ---
 וד סָאװ ןעבעג רעסעב ריד לע ךיא .ןעלדנַאהעב טוג רעטציא ךיד |

 .ןענע'בנג טינ טסלָאז וד יבא ,ןעכַאז עניימ ןופ טס?יוװ
 דניק יד סָאװ טרָאװ רעכילדניירפ רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד

 עמיטש רעד ןופ ןָאט רעסיז רעד ןוא .ןעבעל רהיא ןיא טרעהעג טָאה

 ַא ןוא ,ןעצרַאה ןעטעוװעטרַאהרעּפ רהיא ןיא ךיילנ ןעפָארטענ טָאה
 עגיצנעלג ,עדנור רהיא ןיא ןעזיוועב ךיז טָאה רהערט ַא ןופ ?עטניּפ
 רעד ןוא ןעכַאל רעצרוק רעד ןעמוקעג זיא ףיורעד דלַאב רעבָא ,ןעגיוא

 טנייוועג ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעיוא רהיא .ןהייצ יד ןופ ןענעריצש
 .רייר עסיז ,עכילטעג וצ ביוט ןעוועג זיא ,תוללק רָאנ ןערעה וצ
 עכילרהעלקרענוא ןימ ַא רַאפ רעטרעוו ס'אווע טכַארטעב טָאה יסּפַאט

 .טביולגעג טינ רהיא טָאה יז .ךַאז עניסַאּפש

 .עבַאנפיוא ערעווש ַא ןענַאטשעג טצעי זיא ַאילעפָא ססימ רַאֿפ

 -רַאװש רעניילק רעד טימ ןעלדנַאה לָאז יז יו טסואוועג טינ טָאה יז

 .רעצ

 ךיא ױזַא יו ,רעלק טנייס וצ טגָאזעג יז טָאה ,טינ סייוו ךיא --
 .ןעסיימש ןהֶא רהיא טימ ןעמוקכיוא ?עוװ

 יד ריד ביג ךיא .טסולענ ץרַאה יד לעיפ יוװ ,יז סיימש ,ןאד --
 | .טסליוו וד סָאװ ןָאהט וצ רהיא טימ טכַאמ עלופ

 ַאילעפָא ססימ טָאה ,ןעסיימש לָאמ עֶלַא ןעמ ףראד רעדניק ---

 ןעהעיצרע לָאז ןעמ זַא ,טרעהעג טינ לָאמנייק בָאה ךיא .טגָאזעג

 .ןעסיימש טינ ייז ןוא רעדניק
 והט .טנָאזעג רעלק טנייס טָאה ,סיוועג ץנַאנ ,סעי ,הֶא --

 "רעמעב סָאװטע ריד ךיא לעװ ןעגעווטסעד ןופ .טסהעטשרעפ וד יוװ
 ןייא טימ ןעגָאלשענ לעדיימ יד טָאה ןעמ יו ןעהעזעג בָאה ךיא .ןעק
 רענרעזייא ןייא טימ ןעגָאלשעגרעדעינַא ןוא ,ערעשטָאק רענרעזייא
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 ףיוא ןייז הדומ ךיז טסלָאז וד זַא טלָאװעג טינ בָאה ךיא רעבָא ---
 טסייה סָאד .טגָאזעג וע טָאה ,ןָאהטעג טינ טסָאה וד סָאװ ןעכַאז
 | .םענעי יו ױזַא ,ןעגיל ַא ןעגָאז

 ענימ ַא טימ טנערפעג יכּפַאט טָאה ? ןעגיל א סע זיא ,טָאג --
 .ןעניוטש ןעכילקריוו ןופ

 -ָאר טָאה ,ָאטינ טרָאװ רהָאוװ ןייק זיא שפנ םעד ייב ,טָאג ---
 ןעוועג טלָאװ ךיא ןעוו .יסּפַאט ףיוא ןרָאצ טימ גידנעקוק טגָאזעג ַאז
 -ענ טלָאװ טולב זיב ןעסימשעג יז ךיא טלָאװ ,רעלק טנייס רעטסַאמ

 .טַאהעג סיוועג רימ ייב סע טלָאװ יז .טצירּפש
 עדנעלהעפעב ַא טימ ,טגָאזעג ַאוע טָאה ,עזָאר ,ןיינ ,ןיינ ---

 טינ סָאד ןעק ךיא .אזָאר ,ןעדייר טינ ױזַא טספראד וד ,עמיטש
 : .ןרעה

 טינ טסייוו רהיא ,עטונ ַאזַא טייז רהיא ,אווע ססימ ,הֶא --
 ןעריינש וצ יא געוװ רעניצנייא רעד .,סרעגענ טימ ןהעגוצמוא יו
 .רעקיטש ייז ןופ

 טסלָאז ! ?יטש ביילב ,ןעפורענסיוא אווע טָאה ! ַאזָאר -

 ןעבָאה ןעגיוא ס'דניק םעד ןוא ! רעטרעוו עכלעזַא ןעדייר טינ רהעמ
 .טיור ןערָאװעג ןענייז ןעקַאב ערהיא ןוא טצילבענ

 .גנוניימ רהיא טרעדנעעג ךיילג טָאה אזָאר

 סָאד ,ןרעדָא ערהיא ןיא טולב ס'רעלק טנייס טָאה ַאווע ססימ --
 טגָאזעג ַאזָאר טָאה ,ַאּפַאּפ רהיא יו ןעדער ןעק יז .רהָאלק ןעמ טהעז

 .רעמיצ ןופ סױרַא זיא ןוא

 .ן'יסּפַאט טכַארטעב טָאה ןוא ןענַאטשעג זיא ַאווע

 רעד ןופ רעהעטשרָאפ יד ,רעדניק ייווצ ןעהעזעג ןעמ טָאה ָאד
 -רע ךיוה ענהעש יד ,טפַאשלעזעג רעטסגירדינ רעד ןופ ןוא רעטסכעה
 טימ ,ןעגיוא עפיט רהיא ,רָאָאה ענעדליג ערהיא טימ דניק ענעגיוצ
 -עב רעכילצנירּפ רהיא טימ ,טכיזעג ןעלעדע ןוא ןעגיטסיינ רהיא
 -םַאהבעל ךָאד ןוא רעטכָאירעטנוא רעצרַאוװש רהיא ןוא --- ,גנוגעוו

 : .ןכש רעט

 .עסַאר ןייז ןופ רערעדעי ,רעהעטשרָאפ יד ןעוועג ןענייז סָאד
 ,ןערעיגער ןופ ,גנוהיצרע ןופ תורוד ןופ טמַאטשעג טָאה עשיסקַאז יד

 יד ןוא ,גנוניישרע רעשילארָאט ןוא רעכילרעּפרעק ןופ ,גנודליב ןופ
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 סָאװ ךאז עטיור ס'אווע ןעמונעגוצ בָאה ךיא ,סיסימ ,טָאג ---
 ,זלַאה ן'פיוא טנָארט יז

 ? ךָאנ סָאװ ןוא ! דניק עטכעלש וד ,ןָאהטעג סע טסָאה וד --
 .עטיור יד ,ךעלגניריוא ס'אזָאר ןעמונעגוצ בָאה ךיא ---

 ! רלַאב יקַאט רעבָא ,ןעכַאז עדייב רימ גניירב ,העג ---
 ! טנערברעפ ןענייז ייז .טינ ןעק ךיא ,סיסימ ,טָאג ---
 ,העג ! עטכישעג ַא ראפ רימ וטסלייצרעד סָאװ ! טנערברעפ ---

 .ןעסיימש ךיד ךיא לע טינ ןעוו ,ייז רימ גניירב
 -עב טָאה ןוא טצכערקעג ןוא טנייוועג ,ןערָאװשעג טָאה יסּפַאט

 -ז ,ט נע ר ב ר ע פ ןענייז ייז .טינ | ע ק יז זַא טעטּפױה
 .טנערברעפ רעכ

 -עג אילעפֶא ססימ טָאה ? טנערברעפ ייז וטסָאה סָאװ וצ ---
 .טגערפ

 וצרעד ןעק ךיא .עגידניז ַא רהעז .עגידניז ַא ןיב ךיא לייוו ---
 .ןעפלעה טינ

 טָאה יז ןוא ןעמוקעגנירַא ַאווע זיא טנעמָאמ ןעזעיד ןיא דָארג
 .ןלַאה רהיא ףיוא ןעלערַאק עבלעזיד ןענָארטעג

 ססימ טָאה ? דנַאבדזלַאה ןייד ןעמונעג וטסָאה ואוו ,ַאווע ---

 .טגערפענ ַאילעפָא

 ןעצנַאג םעד םהיא גָארט ךיא ? ןעמונעג םהיא בָאה ךיא ואוו ---
 .טרעפטנעעג ַאװע טָאה ,זלַאה ן'פיוא גָאט

 ? ןעגָארטעג ךיוא ןעטכענ םהיא וטסָאה ---
 -ּפָארַא ןעסעגרעפ םהיא בָאה ךיא ,עטנַאט ,רהעמ ךָאנ ןוא --

 .ןעפָאלש ןעגנאגעג ןיב ךיא ןעוו ןעמהענוצ

 ךֶאנ וצרעד ,ןערָאװעג טלעמוטוצ ןעצנאג ןיא זיא איִלעפָא ססימ
 -עג טָאה ןוא שעוו עטסערּפעג ברָאק ַא טימ אזָאר ןעמוקעגניירַא זיא
 .ךעלגניריוא ןעלערַאק ערהיא ןעגָארט

 טָאה ,דניק אזַא טימ ןָאהט לָאז ךיא סָאװ טינ רעכיז כייוו ךיא ---
 טסָאה וד זַא טגָאזעג וטסָאה סָאװ וצ .ננולפייווצרעפ ןיא טגָאזעג יז
 ?יסּפַאט ,ןעכַאז ערעייז ןעמונעגוצ

 ,ןייז הרוס ףךיז זומ ךיא זַא ,טגָאזעג טָאה סיסימ יד ?ייוו ---
 ,ןייז הדומ ךיז לָאז ךיא סָאװ טסואוועג טינ טונימ רעד ןיא ךיא בָאה
 .ןעגיוא יד גידנעבייר ךיז טרעפטנעעג יסּפָאט טָאה



 261 + ןָאטס רעשטיב טעיררעה

 ,ןעגיל ןייק טינ רימ ?ייצרעד ,?עדיימ עטכעלש וד ,יסּפַאט ---
 ! עטנעל יד טע'בנג'עג טסָאה וד --

 ףךיא ; ןָאהטעג טינ סע בָאה ךיא זַא ,רעווש ךיא ,סיסימ ---
 .טונימ רעזעיד זיב ןעהעזעג טינ לָאמ ןייק סע בָאה

 .ןעגיל ןעגָאז ֹוצ דניז ַא זיא סע זַא טינ ןעד וטסייוו ,יסּפַאט ---
 טָאה ,יליפ ססימ ,טינ ןעגיל ןייק לָאמ ןייק לייצרעד ךיא --

 תמא םענייר םעד טגָאזעג ךייא בָאה ךיא .טגָאזעג טסנרע רהעז יסּפַאט
 .טינ רעטייוו ןוא

 ןעגָאז טסעוו וד זא ןעסיימש ןעזָאל ךיד ?עװ ךיא ,יכּפַאט ---
 .ןעגיל עכלעזַא

 גָאט ןעצנַאנ ַא ןעסיימש ךימ טעוװ רהיא ןעוו ,סיסימ ,טָאג --
 םוצ ענימ ַא טימ טגָאזעג יסּפַאט טָאה ,ןענָאז טינ סרעדנַא ךיא לעוװ
 טזומעג ךיז טָאה סע .ןעהעזעג טינ לָאמנייק סע בָאה ךיא .ןענייוו
 .לעברַא ןיימ ןָא ןעּפעשטרעּפ

 -ַאנ ןעזעיד רעביא ךיז רעסיוא ױזַא ןערָאװעג זיא ַאילעּפָא ססימ
 -יירטעג יז טָאה ןוא דניק סָאד טּפַאכעג טָאה יִז סָאד ,ןעגיל ןעטעק
 .טלעס

 ! לָאמַא ךָאנ טינ רימ סָאד גָאז --

 םעד ןופ סעקישטדנעה יד טלעקָאשעגכױרַא טָאה ןעלסיירט רעד

 .לעברַא ןרעדנַא

 וטסעוו ,ןעפורעגסיוא ַאילעפָא ססימ טָאה ! רעטציא ןוא --
 ? עטנעל יד טע'בנג'עג טינ טסָאה וד זַא ,ןענָאז ץְלַא ךָאנ

 טָאה רעבָא ,סעקישטנעה יד ןיא ןעוועג הדומ ךיז טָאה יסּפַאט

 .עטנעל יד טע'בנג'עג טָאה יז זַא ,טנעקיילעג ץלַא ךָאנ

 טָאה ,ןייז הדומ סעלא ןיא ךיז טסעוו וד ןעוו ,יסּפַאט ,טצעי ---
 .ןעסיימש טינ לָאמ םעד ךיד ךיא ?עװ ,טגָאזעג אילעפָא ססימ

 -וצ טָאה ןוא ךיוא ?עדנעב םעד ןיא ןעוועג הדומ ךיז טָאה יסּפַאט

 .ןָאהט טינ רהעמ ןיוש סע טעוװ יז זַא טגָאזעג

 "אז ערעדנַא ןעמונעג סיוועג ךָאד טסָאה וד ; רימ גָאז טצעי ---
 .ןילַא בוטש ןיא גָאט ןעצנַאג ַא ןעוועג ןעטכענ טזיב וד ןעוו ךיוא ןעכ
 ,"יימש טינ ךיד ךיא לעװ ,ןעמונעג סעּפע טסָאה וד בוא רימ ?ייצרעד
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 רהיא ןעגינייר וצ טביולרע טינ םענייק יז טָאה ָאד ךיוא ןוא רעמיצ
 ץנַאג טכַאמעג ךיז יז טָאה טצעי .טעב רהיא ןעכַאמ וצ ןוא רעמיצ
 ןעניעיראכיוא ןעסָאלשעב ךיז טָאה יז ןעוו ,ןברק ַא ראפ ךאפנייא
 .רעמיצ רהיא ןעכַאמ וצ ן'יסּפַאט

 ןוא לעדיילק עיינ ַא טימ טצוּפעגסױא ןעוועג זיא עניילק יד ןעוו
 -נאפעגנָא ַאילעּפָא ססימ יז טָאה ךוטראפ ןעטסערּפעג ןעכייוו ַא טימ
 ױזַא יו ןעזעוועג רהיא טָאה יז .טעב .יד ןעכַאמ וצ יװ ןענרעל וצ ןעג
 טימ טינ ןוא רעטכער רעד טימ ,רעכעלייל יד ןעגייברעפ ןוא ןענייל וצ

 ,רעטייוו ָאז ןוא סנעשיק יד ןעגייל לָאז יז יו ; ףיורא טייז רעקניל רעד |
 יז ביוא ,טגערפענ יז טָאה ענעי ןעוו טמיטשעגוצ טָאה עניילק יד ןוא
 .טהעטשרעפ

 ןוא טהעטשרעפ יז זַא טמיטשענוצ טָאה עניילק יד דנערהעוו ןוא
 טּפַאכעג יז טָאה ,רהיא וצ ןעקור ן'טימ טדערעג רהיא וצ טָאה ענעי
 סע טָאה ןוא עטנעל ענעדייז א ןוא סעקישדנעה רָאֶאּפ ַא דָאמָאק ןופ

 -ּפָארַא טימ ןענַאטשעג ןַאד זיא יִז ,לעברַא יד ןיא טקורעגניירַא ?ענש
 .ןעמ טניימ רהיא טינ יוװ ױזַא דנעה ענעזָאלעג

 טָאה ,ןעכַאמ סע טסעוו וד יו ןעהעז ךימָאל ,יסּפַאט טצעי ---
 גידנעצעז ךיז ןוא רעכעלייל יד גידנעמהענבָארַא טגָאזעג ַאילעפָא ססימ
 .להוטש ַא ףיוא

 ןוא טסנרע רהעז טיײברַא רעד וצ ןעמונעג ךיז טָאה יסּפַאט
 רהעז ןעוועג זיא איִלעפָא ססימ ,טוג ץנַאג ןעגנאנעג רהיא ייב זיא סע
 ייב ןוא ל?זמ םילש ַא ןעפערט טפראדעג רעבָא טָאה סע .ןעדעירפוצ
 ,לעברַא ןופ עטנעל ענעדייז ?עקיטש ַא ןעכָארקעגסױרַא זיא ןיסּפַאט
 ,יװ ףױרַא רהיא ףיוא זיא ןוא טקרעמעב ךיילג סע טָאה אילעּפֶא ססימ
 .ץילב ַא

 טסָאה וד --- ,דניק עסואימ ,עטכעלש וד 4 סָאד זיא סָאװ ---
 ! טע'בנג'עג סע

 ס'יסּפַאט ןופ עטנעל עצנַאג יד ןעגױצעגסױרַא טָאה אילעּפָא ססימ
 טָאה יז ; ןעקָארשרעד טינ ּפַאק ןייק רעבָא ךיז טָאה עזעיד .לעברַא
 רענידנעטשלָאפ ןוא גנושַאררעביא א קילב א טימ טקוקעג םעד הוא
 .רלושנוא

 טינ ,עטנעל (סי'ַאילעּפָא) סיליפ סכימ ךָאד זיא סָאד ,טָאנ --

 ? לעברא ןיימ ןָא טעּפעשטעגנָא סָאד ךיז טָאה ױזַא יו ? ױזַא
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 ייז .טינרָאנ ןעסייוו סרעגענ עגירדרינ עזעיד ,סיכימ ,טָאג --
 .טינ ןעסייוו ייז .טגָאזעג עניישזד טָאה ,זיא טייצ סָאװ טינ ןעסייוו
 .ןענייז ייז טלַא יוװ טינ ןעסייוו ייז ןוא ,זיא רהֶאי א סָאװ

 ? יסּפַאט ,טָאג ןעגעוו טרעהעג סעּפע לָאמַא ןיוש וטסָאה ---
 ןהייצ יד טעריצשעג טָאה ןוא ןענַאטשרעּפ טינ טָאה דניק סָאד

 .ךילנייוועג יוו
 ? ןעפַאשעב ךיד טָאה סע רעוװו וטסייוו ---
 -טנעעג דניק סָאד טָאה ,טינ רענייק ,סייוו ךיא יו לעיפ ױזַא --

 .רעטכעלענ ןעצרוק ַא טימ טרעפ
 טָאה יז ןעד ,ןעריזומַא וצ רהעז טניישעג יז טָאה ענארפ עזעיד

 : טצעזעגוצ טָאה יז ןעוו ןעגיוא יד טימ טלעטניּפעג
 טָאה רעצעמיא זַא טינ קנעד ךיא ןוא ,ןעסקַאװעג ןיב ךיא ---

 | .ןעפַאשעב ךימ

 יז ןעו ,טגערפעג ַאילעפָא סכימ טָאה ? ןעהענ וטסנעק --
 .טינ רעפטנע ןייק יז טגירק ןעגארפ ענעי ףיוא זַא ןעהעזעג טָאה

 .סיסימ ,ןיינ ---

 -סַאמ ןייד רַאפ ןָאהטעג וטסָאה סָאװ ? ןָאהט וטסנעק סָאװ ---
 ? סעסימ יד ןוא רעט

 סרעסעמ יד ןעביירּפָא ,סעפעג יד ןעשַאו ,רעסַאװ ןעגניירב ---
 .עטייל יד ןענעידעב ןוא

 ? ריד וצ טוג ןעוועג ייז ןענייז ---
 יז טגָאזעג דניק סָאד טָאה ,ןעוועגנ ןענייז ייז זַא קנעד ךיא ---

 .קילב ןעשי'בנג ַא טימ גידנעקוקנָא

 רהיא רעטניה ; ץיז רהיא ןופ ןענַאטשעגפיוא זיא ַאילעּפָא סכימ
 .רעלק טנייס ןענַאטשעג זיא ?הוטש רהיא ףיוא טנהעלעגנָא

 ,ןעטײברַא וצ סָאװ ףיוא ןעדָאב ןעיינ ץנַאנ ַא ָאד טסָאה וד --

 -עיצרע ןעגעװו ןעעדיא ענענייא ענייד ןעגייצ וטסנעק ָאד ,עניזוק
 .גנוה

 -רעגענ עניילק עיינ יד זא ןערָאװעג טנַאקעב ךיילג זיא סע יו ױזַא
 ןופ עדנַאמָאק עצנַאג יד טָאה ,ַאילעּפָא ססימ וצ ןעמוקעגנָא זיא עק
 ססימ .רהיא וצ ןעּפעשט ךיז ןענעלפ ןוא םורק טקוקעג רהיא ףיוא זיוה

 רהיא ראפ ןעכַאמ וצ יז ןעסָאלשעב טָאה ןוא ןעהעזעג סע טָאה אילעפָא

 רהיא טכַאמעג ןיילַא יז טָאה ןעבעל ןעצנַאג רהיא ,לעדיימ-רעמיִצ
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 טָאה ןוא טרעפטנעעג שפנ רעד טָאה ,סיסימ ,טינ סייוו ךיא --
 : .ןהייצ יד טעריצשעג

 טינ רענייק ריד סע טָאה ? טזיב וד טלַא יו טינ טכייוו וד ---
 ? עמַאמ ןייד ןעוועג זיא רעו 4 טלייצרעד

 דניק סָאד טָאה ,עמַאמ ןייק טָאהעג טינ לָאמנייק בָאה ךיא ---

 .טרעפטנעעג גידנעריצש רעדיוװ
 וטסניימ יו ? ןעמַאמ ןייק טָאהעג טינ לָאמנייק טסָאה וד ---

 ? ןערָאבעג וטזיב ואוו ? סָאד
 -ביילנ יטּפַאט טָאה ,ןערָאװעג ןערָאבעג טינ לָאמנייק ןיב ךיא ---

 וצ עבט ַא טַאהעג טלָאװ יִלעַפֶא ססימ ןעו .טרעפטנעעג גיטליג

 יז זַא ןעקנעד טנעקעג רָאנ טָאה יז ןעד ,ט'שלח'עג יז טלָאװ ן'שלה

 ןוא ןערָאבענ טינ ןערעוו עכלעוו םיאורב ענעי ןופ ענייא ךיז ראפ טָאה
 טינ טָאה ןוא עגיד'שלח ןייק ןעוועג טינ זיא יז רעבָא ,טינ ןעברַאטש
 עמיטש רעטסנרע ןייא טימ רָאנ טָאה יז .םיאורב ענעי ןענעוו טקנעדעג
 ; טנָאזעג

 ןייק טינ ךַאמ ךיא .דניק ,ױזַא ןרעפטנע טינ טספראד וד ---
 ןוא רעטָאפ ןייד רעוו ןוא ןערָאבעג טזיב וד ואוו ריס ?ייצרעד .סַאּפש

 .ןעוועג ןענייז רעטומ
 -עפעשעב יד טָאה ,ןערָאװעג ןערָאבעג טינ לָאמנייק ןיב ךיא ---

 טאהעג טינ לָאמנייק בָאה ךיא .טייהטמיטשעב טימ טרעפטנעעג סינ
 -רנעה ַא ייב ןערָאװעג ןעגיוצרע ןיב ךיא .רעטומ ןייק ןוא רעטָאפ ןייק
 זנוא ףיוא טָאה וס עטנַאט עטלַא יד .ערעדנא ךס ַא טימ ןעמַאזוצ רעֶל
 .ןעבעגעג גנוטכַא

 .תמא םעד טנָאזעג טָאה דניק סָאד זַא ,רעכיז ןעוועג זיא כע
 טָאה ןוא רעטכעלעג ןעצרוק ַא ןעזָאלעגכױרַא ייברעד טָאה עניישזד
 - .טגָאזעג

 סרעלדנעה יד .ייז ןופ עסַאמ ַא ָאד ןענייז סע ,סיסימ ,טָאג --
 ןוא ףיוא ייז ןעהעיצ ,גיליב רהעז ,ןיילק ןענייז ייז ןעוו ,ייז ןעפיוק
 .קרַאמ ןיא ייז ןעגנערב

 ? סעסימ ןייד ןוא רעטסַאמ ןייד טימ ןעוועג וטזיב גנַאל יו ---
 .סיסימ ,טינ סייוו ךיא ---
 ? רעגינייוו רעדָא ,רהעמ ,רהָאי ַא סע זיא --
 | .סיסימ ,טינ סייוו ךיא --
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 עטצעל ס'ַאזָאר ןעמונעגנָא טָאה עכלעוו ,טנָאזענ הַאניד טָאה ,ַאזָאר
 ,ןייא ןיוש ךיז רהיא טעדליב ,טנייש רימ יווװ .,ךיז ןענעג רעטרעוו
 רעסעב ?יוו ךיא ,טינ ןעכַאז עדייב טייז רהיא .עכייוו טייז רהיא זַא
 .עדייב יד ןופ רענייא ןייז

 םענייק ףיוא ךיז ןעק יז זַא ,ןעהעזעג ךיילנ טָאה אילעפֶא ססימ
 פעריימ יד לָאז ןעמ זַא ןעבעג גנוטכַא לָאז סע רעוו ,ןעזָאלרעּפ טינ

 "עג ןיילַא עניישזד ןופ עפליה רעד טימ סע יז טָאה ןעכַאמ ןייר טונ
 ' .ןָאהט

 ןופ ןעטייהלעצנייא יד ןרעה וצ ןרעיוא עלעדע ראפ טינ זיא סע
 ןעטגיסעלכַאנרעפ ַא רעביא טכַאמעג טרעוו סָאװ טעלַאוט ןעטשרע ןייא |

 "על ןעשנעמ רעדנעזיוט זַא ,זיא טקַאפ רעד ,דניק ןעטרעטַאמעג ןוא
 גנוביירשעב יד רָאנ ןעכלעוו ןופ ,דנַאטשוצ ַא ןיא ןעברַאטש ןוא ןעב
 ססימ .ןעשנעמנעבענ רעייז ןופ ןעוורענ יד ןעפירגעגנָא טלָאװ ןיײלַא
 -נעסָאלשטנע ןופ ?ייהט ןעקרַאטש ןוא ןעטוג ַא טַאהעג טָאה ַאילעּפָא
 ,רלעה ַא יו עיצארעּפָא עטפַאהלעקע יד ןעגנאגעגכרוד זיא ןוא טייה

 ןעו .ןענַאטשעב יז זיא יז רעב; ,ןעצרַאה ןעצנַאג ן'טימ טינ שטָאכ
 עגיטולב עצרַאוװש ,עסיורג יד ןעקור רהיא ףיוא ןעהעזעג רעבָא טָאה יז
 ןיב טָאה יז רעכלעוו רעטנוא עמעטסיס-ןעוואלקש רעד ןופ סנעכייצ
 .ןערָאװעג טמעלקרעפ ץרַאה רהיא ןיא ,טבעלענ טצעי

 -ולב יד ףיוא גידנעזייוו טנָאזעג עניישזד טָאה ! רעהַא טקוק --
 ןיוש ןעלעוו רימ .קיזמ ַא ןיא יז זַא ,טינ סע טנייצ ,סנעכייצ עניט
 ייז ! סרענענ עננוי עזעיד סָאה ךיא  ,ןָאהט וצ רהיא טימ ןעבָאה

 יז טָאה רעטסַאמ רעד סָאװ ךיז רעדנואוו ךיא ! טפַאהלעקע ןענייז
 ! טפיוקענ

 עוו רהיא טָאה סָאד ןוא רעטרעוו עזעיד טרעהעג טָאה עניילק יד
 טָאה ענעי ןעוו .ןעכַאז ערעגרע וצ טנייוועג ןעוועג זיא יז .טרַאעג נינ
 טָאה ןעמ ןעוו .ךעלגניריוא ענייש ערהיא טכארטעב יז טָאה טדערעג

 "נָא רהיא ןוא רָאָאה עניציּפש רהיא ןערָאשענּפָא ןוא ןעשאוועגמורַא יז
 .ןעהעזענסיוא סרעדנַא ץנַאנ ןיוש יז טָאה ,רעדיילק עטוג ןָאהטענ
 יז ,ןעניוא ערעדנַא טימ טקוקעגנ רהיא ףיוא ןיוש טָאה ַאילעפָא ססימ
 .ןענערפסיוא םוצ ןעמונעג יז טָאה ןוא טצעזעגרעדינַא ךיז טָאה

 ? יסּפַאט ,וטזיב טלַא יוו --
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 ןעבעל ןעצנַאנ ןייז ראפ רענַאיסימ ןעמירָא ןא טקיש ןוא טפַאשלעזענ
 רעבָא ,ןעטסירק ראפ ןעכַאמ וצ ןעטרָאד ייז םוא ןעדייה יד ןעשיווצ
 טימ טלָאז רהיא זַא זיוה רעייא ןיא םענייא ךייא טגניירב ןעמ ןעוו
 רהיא ןוא טפַאהלעקע ,גיצומש ךייא ייב רע זיא ןאד ,ןענרעל םהיא

 .ןענעק טינ םהיא טליוו -

 -עג ױזַא טינ סע בָאה ךיא זַא ,ןיטסונוא ,ךָאד טסייוו וד ---
 טעוװ סָאד .רעכייוו לעסיבא ןיוש טגָאזעג ַאילעפָא ססימ טָאה ,טניימ

 ירד טקוקעגנָא ןיוש טָאה יז ןוא ,טייברַא עקסרענָאיסימ א ןייז ָאזלַא -
 | .רעכילדניירפ לעסיבַא עניילק

 א ןַא גידנעמהענ יז טגָאזעג רעלק טנייס טָאה ,עניזוק ,לעוו ---
 זַא ,ךָאד טסייוו וד .תושרד עניימ ראפ זייב טינ רימ ףיוא ייז ,טייז
 ריד יז ךיא בָאה ראפרעד ןוא ץרַאה טוג ןייד ןעק ךיא .טינ סע ןיימ ךיא
 -עלפ ייז ןוא םירוכיש רֶאֶאֹּפ ַא וצ טגנאלעב טָאה עניילק יד ,טכארבעג
 תולוק ערהיא ןערעה לָאמ עלַא געלפ ךיא ןוא חצר תוכמ ןעגָאלש יז ןעג
 ייז ייב יז ךיא בָאה ראפרעד .ןעגנאגעגייברעפ ןעטרָאד ןיב ךיא ןעוו
 .סעּפע רהיא ןֹופ ךַאמ ןוא ,העז .טפיוקעגּפָא

 ַאילעּפָא ססימ טָאה ,ןעק ךיא סָאװ ןָאהט לעװ ךיא ,לעוװ ---
 יו ױזַא ,דנאטשנעגעג ןעיינ רהיא וצ טרעהענעג ךיז טָאה ןוא טגָאזעג
 .ןיּפש ןעצרַאװש ַא וצ ךיז טרעהענ רענייא

 "עג יז טָאה ,טעקַאנ בלַאה ןוא גיצומש ךילקערש זיא יז --
 ,טגָאז

 ןוא ןעכַאמ ןייר יז סייה ןוא ןעטנוא ּפָארַא יז םהענ לעוװ ---

 .ןָאהטנָא

 יד ואוו ןעטרָאד טרהיפענקעװַא יז טָאה ַאילעפָא ססימ

 .זיא ךיק

 ךֶאנ ןעבָאה ףראד רעלק טנייס רעטסַאמ סָאװ וצ טינ סייוו ךיא ---

 ןעמ סָאװ עניילק יד גידנעטכַארטעב ,,טגָאזעג הַאניד טָאה ! רענענ ַא
 ןעבענ וליפא ןעבָאה ןעלעוו טינ יז טלָאװ ךיא .טרהיפענ רעהַא טָאה

 .סיפ עניימ
 .לעקע טימ ןעפורעגסיוא עניישזד ןוא ַאזָאר ןעבָאה ! יופ --

 סָאװ וצ ןייא טינ העז ךיא .געוו רעזנוא ןיא ןעמוק טינ רָאנ יז לָאז
 ! סרעגענ עגירדינ ףךָאנ ףראד רעטסַאמ רעד

 יי ססימ ,ריד ראפ רעגעג רחעט טינ זיא יז - { סיורא ראג העג ==
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 טימ ןעגנוזעג טָאה יז .ןענניז םוצ טכַאמענפיוא ךיז טָאה ?ליומ רהיא
 ייברעד טָאה ןוא דעיל עשרעגענ עטלא ןייא עמיטש עניד ערהָאלק ַא
 .טקַאט םוצ דנעה יד טימ טכַאמעג טָאה ןוא סיפ יד טימ טצנַאטעגוצ
 -צולּפ זיא יז זיב ,עלייוו עצנַאג ַא טצנַאטעג ןוא ןעגנוזעג יז טָאה ױזַא
 .עוטַאטס ַא יו ןהעטש ןעבעילבעג גנול

 -נואוועב ןופ טריזילַארַאּפ יו ױזַא ןענַאטשעג זיא ַאילעפָא ססימ
 .ננורעד

 -נעוו ךיז ןוא ,טריזומַא גנורעדנואוועב עזעיד טָאה ן'רעלק טנייס
 : טגָאזעג רעדעיוו רע טָאה דניק םוצ גידנעד

 וצ ּפִא ךיד בעינ ךיא .סעסימ עיינ ןייד זיא סָאד ,יסּפַאט ---
 .שנעמ א ייז ,חעז .,רהיא

 טָאה ןוא ,טגָאזעג טסנרע יסּפַאט טָאה ,רעטכַאמ ,סעי --
 .ןעגיוא עשי'בנג ערהיא טימ טלעטניּפעג ייברעד

 טָאה ,וטסהעטשרעפ ,יסּפַאט ,טוג ןערהיפפיוא ךיז טסלָאז וד ---
 .טגָאזעג רעלק טנייס

 -ניּפ ַא ךָאנ טימ טגָאזעג יסּפַאט טָאה ,רעטסַאמ ,סעי ,הֶא --
 | + .ןעגיוא יד ןופ ?עט

 ,סָאד טספראד וד סָאװ וצ ,ןיטסונוא ,רָאנ רימ גָאז טצעי ---
 םעניילק ןעזעיד טימ לופ זיא זיוה ןייד .טנָאזעג ַאילעּפָא ססימ טָאה
 ןעמ זַא זיוה ןיא ןָאהט טינ טירט ןייק ךיוא ױזַא ןיוש ןעק ןעמ .גָאלּפ
 ,הירפ רעד ןיא ףיוא העטש ךיא ןעוו ייז ףיוא ןעטערטפיורַא טינ לָאז

 ַא ךיא העז ָאד ןוא ,ריהט יד רעטניה גידנעפָאלש ייז ךיא ןיפעג
 -ענ עשזנָאר רעד ףיוא טנעיל רענייא ,שיט ן'רעטנוא ּפָאק ןעצרַאוש

 ןעצרַאװש ַא ןעמ טהעז עטַארג ַא ואו ,טלַאּפש א ואוו ; ריהט ןעב
 ענייא ְךָאנ טפראדעג וטסָאה קעווצ ןעכלעוו וצ .ןהייצ יד גידנעריצש
 ! זיוה ןיא

 טינ סָאד ריד ךיא בָאה ,ןענרעל יז טסלָאז וד זַא ,ריד ראפ ---
 ךיא בָאה ,ןענרעל ייז ףראד ןעמ זַא ,ץלַא טסגידערּפ וד ? טגָאזעג
 -ַאמ טסנעק וד סָאװ ןעהעז ןעלעוו רימ ןוא עיינ ץנַאג ַא טכארבעג ריד

 ,רהיא ןופ ןעכ
 רימ יו רהעמ ןָאהט וצ ייז טימ בָאה ךיא .טינ יז ףראד ךיא ---

 .ןע'מולח טנעקעג ךיז טָאה

 א סערגירג רהיא ..לארעכיא ןעטסירק ערעייא ןענייז ױזַא --





 .יסּפַאט

ב
י
 : 
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 ,לעטיּפַאק רעטכגניצנַאװצ

 יסּפאט

 טימ גיטפעשעב ןעוועג זיא ַאילעּפָא ססימ ןעוו ןענרָאמ הירפ ןייא
 טנייס ןופ עמיטש יד ּפערט יד ףיוא טרעהרעד ךיז טָאה טײברַא רהיא

 .גידנעפור יז רעלק

 .ןעזייוו סעּפע ריד ליוװ ךיא ,עניזוק ,רעהַא םוק --

 יּפָארַא טגערפעג ַאילעפָא ססימ טָאה 4? ןעטרָאד זיא סָאװ ---

 .דנעה יד ןיא הענעג רהיא טימ גידנעמוק

 ,רעהַא קוק ; טפַאשהטריוו ןייד ראפ טפיוקעג סעּפע בָאה ךיא --

 -יוצעגוצ רע טָאה רעטרעוו עזעיד טימ ןוא ,טגָאזעג רעלק טנייס טָאה

 .ןיינ רעדָא טכַא רהָאי ַא ןופ עקרעגענ עניילק ַא ןענ
 ערהיא ןוא סרעגענ יד ןעשיווצ עטסעצרַאװש יד ןעוועג זיא יז

 -ייז ןוא סעקרעשטַאּפ ענרעזעלג יו טעצשילבעג ןעבָאה ןעניוא עדנור

 .ןעקילב עלענש ןוא עגיהורנוא טימ רעמיצ ן'רעביא ןעניולפענמורא ןענ

 -סַאמ םעיינ םעד ןרעדנואוועב ןופ ןעפָא בלַאה ןעוועג זיא ?יומ רהיא

 -הייצ ליומ ןעגידנעצשילב ןוא ןעכייוו ַא טנייצעג טָאה ןוא לָאז סרעט

 -יילק ןיא ןעטכָאלפעג ןעוועג ןענייז רָאָאה ענעלָאװ עצרוק ערהיא .רענ
 רהיא ,ּפָאק ןופ ןעטייז עלא ןיא טקעטשעגסױרַא ןעבָאה ןוא ךעלּפעצ ענ

 שי'בנג ,טייקערטיכ ןופ קורדסיוא ןעטשימעג ַא טאהעג טָאה טכיזעג

 ןָאהטעגנָא ןעוועג זיא יז .טייקטסנרע ךיוא טייצ רעבלעזרעד ןיא ןוא

 רנעה יד טימ ןענַאטשעג זיא ןוא סעטַאמש ענעסירוצ ןיא ךאפנייא

 סינעפעשעב עניילק יד טכארטעב טָאה ַאילעּפָא ססימ .ןעזָאלענּפָארַא

 . : טגָאזעג יז טָאה רעלק טנייס וצ גידנעדנעוו ךיז ןוא ,קערש טימ

 -עשעב .ַאזַא ןעבָאה וטספראד טלעוו רעד ןיא סָאװ וצ --
 ? םינעפ

 .ןעשנעמ א ראפ ןעכַאמ יז טסלָאז וד זַא ,ריד רַאפ עקַאט ---

 ,יעה .ןערידוטש וצ הטרעוו זיא סָאװ שפנ טרָאכ ןימ ַאזַא זיא סָאד

 -7: טפור ןעמ יו ױזַא ףייפ ַא נידנעבעג טצעזענוצ רע טָאה ,יסּפַאט

 .ןעצנַאט טסנעק וד יו זנוא גייצ ןוא סעּפע גניז ,דנוה א ךילנייוו

 ןוא ןעצשילב וצ ןעגנַאפעגנָא ןעבָאה ןעגיוא ענרעזעלג עניילק יד
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 .טקוקעגמוא עדייב ךיז ןעבָאה ַאווע ןוא םָאט
 גידנעמוקוצ טגָאזעגנ רעלק טנייס טָאה ? ָאד רהיא טוהט סָאװ --

 .עצילבַאט-לעפירג ן'פיוא גידנעקוק ןוא שיט םוצ

 ַאווע טָאה ,ןעביירש םהיא ףלעה ךיא ,ףעירב ס'םָאט זיא סָאד --
 ? לָאפטכַארּפ טינ סע זיא .טגָאזעג

 רעלק טנייכ טָאה ,ןעכַאמ עיִלַאק טינ ןעדייב ךייא ל?יוו ךיא ---

 ךימ ןעזָאל רעסעב טסלָאװ וד זַא ,םָאט ,קנעד ךיא רעבָא ,טגָאזעג

 לע ךיא ןעוו ,ןָאהט סָאד לעװ ךיא .ףעירב ַא ריד ראפ ןעביירשנָא
 .ךיז ןערהָאפכרוד ןיימ ןופ קירוצ ןעמוק

 ,ןעביירש לָאז רע זַא ,גיטכיוו רהעז זיא סע ,אּפַאּפ וטסייוו ---
 -וצסיוא םהיא דלעג ןעקיש ליוװ סיסימ ןייז ?ייוו ,טגָאזעג אווע טָאה

 .ןעכָארּפשרעּפ סָאד םהיא טָאה יז .ןעזייל
 סָאד זַא ,טרהעלקעג ןעצרַאה ןיא ךיז ייב טָאה רעלק טנייס

 "אלקש ערעייז ןעפיוקרעפ ייז ןעוו ,סרעציזעב עניצרעהטונ עֶלַא ןעוהט
 לָאמנייק ייז ןעזייל ןוא ןעדייל ערעייז ןרעטכיילרעפ וצ ייז םוא ןעוו

 -עג רָאנ םהיא טָאה רע .טגָאזעג טינ רעבָא סע טָאה רע .סיוא טינ
 .ןערהָאפוצסיורא ףיוא דרעפ יד ןעטיירגנָא םהיא לָאז רע זַא ,טגָאז

 -ָאוװעג ןעבעירשעגנָא דנעבא ןעזעיד ןיא עקַאט זיא ףעירב כ'םָאט

 .טקישעגקעוַא ךיילנ עקַאט ןוא ןייז וצ טרעהעג סע יוװ ןער

 "זיוה רעד טימ טגיטפעשעב רהעמ ץלַא ןעוועג זיא ַאילעּפָא ססימ
 זיב גָאטרַאפ ןופ .ןעוועג טינ לָאמנייק יז זיא גידייל .טפאשהטריוו

 עֶלַא .טײברַא רעד ייב ןעהעזעג יז ןעמ טָאה טכַאנ רעד ןיא טעּפש
 עמורק טיס טקוקעג רהיא ףיוא ראפרעד ןעבָאה זיוה ןופ רענעיד
 -רַא ױזַא לָאז עמַאד ַא ,ןעהעזעג טינ לָאמנייק ךָאנ ןעבָאה ייז .ןעניוא
 .םורק טקוקעג רהיא ףיוא טָאה ןיילַא ירעמ סעסימ וליפא .ןעטייב

 ןעגנאגעג זיא יז ,ןעהעזעג טינ ךַאז ןייק טָאה ַאילעפָא ססימ רעבָא

 זַא ,ןעניימ טלָאװ ןעמ סָאד ,יוזא טיײברַא רעד טימ סטרעוורָאפ
 -רעפ ןוא ןעהענ טגעלפ יז .ןערהָאי עגירעגנוה רַאפ ןָא ךיז טיירג יז
 זיא סע ןעוו ןוא ,רעטסניפ ןערָאװעג זיא סע זיב גנַאל ױזַא ןעטכיר
 זיא ןוא ןעקָאז ןעקירטש םוצ ןעמונעג ךיז יז טָאה רעטסניפ ןערָאװעג
 -ֵנָא רהיא טלָאװ רענייא יוװ ױזַא ,טעװַאהרעפ ױזַא סעלא ןיא ןעוועג

 .ןרעדנואוועב וצ ךילקריוו ןעוועג זיא סע .ןעביירט
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 "עג רעווש טָאה ןוא ּפָאק םעד ןעכָארבעג ָאד ךיז טָאה רע יו ױזַא ןוא
 -רעבירַא טָאה ןוא לעגנייפ ַא יו רעמיצ ןיא ןיירַא אווע זיא ,טײברַא
 .טוהט רע סָאװ ןעהעז וצ עציילּפ ןייז רעביא טקוקעג

 עניצנוק רַאפ ןעטרָאד וטככַאמ סָאװ ,םָאט לעקנָא ,הֶא --
 7 ? ןעכַאז

 עניימ וצ ןוא יורפ עמירָא ןיימ וצ ןעביירש וצ ריבורּפ ךיא ---
 ןעגיוא יד ךיז גידנעשיװּפָא טגָאזעג םָאט טָאה ,אווע ססימ ,רעדניק
 .ןענעק טינ ?עוו ךיא זַא ,ארומ בָאה ךיא רעבָא ,דנַאה רעד טימ

 ל?עסיבא בָאה ךיא .םִאֹט ,ןעפלעה ריד ןעלעוו טלָאװ ךיא ---
 -בוב עלַא ןעכַאמ טנעקעג ךיא בָאה רהָאי ןעטצעל .,ןעביירש טנרעלעג

 .ןעסעגרעפ בָאה ךיא זַא ,ארומ בָאה ךיא רעבָא ,ןעבַאטש

 טכיד ּפָאק םענעדלָאנ םעניילק רהיא טניילעגוצ טָאה אווע ןוא

 -עי רעביא גנוהטארעב עגנַאל ַא טרהיפעג ןעבָאה עדייב ןוא םענייז וצ
 ןענייז ייז .טרָאװ ַא ןעלעטשנעמַאזוצ ןרעביא ןוא בַאטשכוב ןרעד
 -יוונוא ךיילנ ןעוועג ןענייז ייז יו ױזַא טסנרע רהעז עדייב ןעוועג
 ,רנעס

 .ןהעש רהעז ךילקריו סיוא טהעז סע ,םָאט ?עקנָא ,סעי --
 ַא ןיא סע ,הֶא ! ןעיירפ ךעלרעדניק יד ןוא יורפ ןייד ךיז ןעלעוו יו

 ןעטעב וצ קנעד ךיא ! קעװַא ייז ןופ טפראדעג טסָאה וד סָאװ עדנַאש
 .םייהַא ןעזָאל ךיד לָאז רע זַא ,ַאּפַאּפ םעד

 -כיוא ךימ רלענ ןעקיש טעוװ יז זַא ,טנָאזעג טָאה סיסימ יד ---
 ,רהיא ןופ טראוורע ךיא .ןעבָאה טעװ יז יוװ דלַאב ױזַא ,ןעזיילוצ

 ,טנָאזעג טָאה שזדרָאשזד רעטסַאמ רעגנוי רעד .,ןָאהט סע טעוװ יז זַא

 -ָאד ןעזעיד ןעבעגעג רימ טָאה רע ןוא ,רימ ךָאנ ןעמוק טעוװ רע זַא
 .ראלָאד םעד ןענױצעגסױרַא טָאה םָאט ןוא .ןעכייצ ַא סלא ראל

 טיירפ סָאד .טגָאזעג ַאװע טָאה ! ןעמוק רעכיז רע טעוװ ןַאד --

 ! ױזַא ךימ
 ןעזָאל ייז ןוא ףעירב ַא ןעביירש טלָאװעג ייז בָאה ךיא ןוא ---

 ןיב ךיא זַא ,עָאלק רעמירָא רעד ןעלייצרעד ןוא ןיב ךיא ואוו ןעסיוו

 .ּפָא טוג
 ןעבענ עמיטש ס'רעלק טנייס טרעהרעד ךיז טָאה ,םָאט ,רעה ---|

 א ,ריהט רעד
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 ןעוועג זיא רעכלעוו ,סולשטנע ןעקרַאטש ַא טימ גידנעסַאּפ גנולצולּפ
 ןעכַאז עכלעזַא רעבָא ,זעוורענ טינ ןיב ךיא ; דניק ַא ריפ רַאברעדנָאז
 .ןײרַא ןעצרַאה ןיא ףעיט רימ ןעהעג

 ? אווע ,וטסניימ סָאװ --

 רהעז ןענעוו קנעד ךיא .ַאּפַאּפ ,ןענָאז טינ ריד סע ןעק ךיא --
 .ןעגָאז לָאמַא ריד סע ךיא ?עװ רשפא .ןעכַאז ?עיפ

 -רעמש ןייק ךַאמ ןוא טינ ןייוו רָאנ ,דניק ןייפ ,קנעד ,לעוו ---
 העז --- ,רעהַא םוק .טגָאזעג רעלק טנייס טָאה ,ַאּפַאּפ ןייד טינ ןעצ
 ! ריד ראפ בָאה ךיא (עקיסרעּפ) שטיּפ ענהעש ַא ראפ סָאװ

 םורַא שטָאכ ,טלעכיימשעג טָאה ןוא ןעמונעג סע טָאה ַאווע
 .ןעקוצ רעזעוורענ ַא ןעוועג ךָאנ זיא ?יומ רהיא

 יז טגָאזעג רעלק טנייס טָאה ,שיפ-רלָאג יד ףיוא קוק ,םוק ---
 .ַאדנַארעװ יד ףיוא גידנעהעגסיורא ןוא דנַאה ן'ראפ גידנעמהעננָא
 יד ךרוד רעטכעלעג רעכיליירפ ַא טרעהעג ךיז טָאה רעטעּפש לעסיבַא

 -רָאװעג ךיז ןעבָאה רעטָאפ רהיא ןוא אווע ןעוו ,עגנעהרָאפ ענערייז
 .ףיוה ןופ ןעעלַא יד ןיא טגָאיענמורַא ךיז ןעבָאה ןוא ןעזָאר טימ ןעפ

 ענערָאבעג ךיוה יד ןופ עטכישעג יד ןעגעוו זַא ןייז ךָאנ ןעק סע
 ןעוו רעבָא ,םָאט דניירפ ןעמירָא רעזנוא ןעכעגרעפ רעזעל יד ןעלעוו

 לַאטש םעד רעביא לעביטש  ַא ןיא ןהעגפיורא זנוא טימ ןעלעוו ייז

 רענייפ ַא ןעוועג זיא סָאד .םהיא ןעגעוו ןערהאפרע סאווטע ייז ןעלעוו
 א ןוא ?להוטש ַא ,טעב ַא ןענַאטשעג ןענייז סע ןעכלעוו ןיא ,רעמיצ

 םהיא ראפ ןוא שיט ןייב ןעסעזעג טצעי זיא םָאט .לעשיט רעניילק
 רהעז ןעוועגנ זיא רע רעכלעוו ןיא ,עצילבַאט-לעפירג ַא ןעגעלעג זיא
 .טפעיטרעפ

 וצ קרַאטש ןעגנאפעגנָא טָאה רע סָאד ,ןעוועג זיא עטכישעג יד
 .ףעירב ַא ןעביירש וצ ּפָאק ןיא ןײרַא םהיא זיא סע .םיהַא ןעקנעב
 ואו ,יבלעש .רמ ייב טנרעלעגסיוא ךיז רע טָאה ןעביירש סָאװטע
 ןעמונעג ָאזלַא טָאה רע .טנרעלעג םהיא טָאה שזדרָאשזד רעטסַאמ
 רע סָאװ ןעוועג זיא הרצ יד .טריבורּפ טָאה ןוא עצילבַאט-לעפירג ַא
 רע סָאװ יד ןופ ןוא ,ןעבַאטשכוב יד ןעכַאמ וצ יוװ ןעסעגרעפ טָאה

 .ןעצונעב וצ עכלעוו טסואווענ טינ רע טָאה ןעכַאמ טנעקענ טָאה
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 "עג ירעמ טָאה ? ןָאהטעג סנױזַא םהיא טימ וטסָאה סָאװ ---
 ,טגערפ

 בָאה ךיא .ךַאז עכאפנייא ןייא רהעז ןעוועג זיא סע ,לעװ ---
 -עג םהיא ראפ בָאה ךיא ,רעמיצ םענעגייא ןיימ ןיא ןעמונעג םהיא
 ןוא דנואוו ןייז ןעדנובעגרעביא םהיא בָאה ךיא .טעב עטונ ַא טכַאמ
 ןעמוקעג ןעצנאג ןיא זיא רע זיב ,טסאּפעגפיוא ןיילא םהיא ףיוא בָאה
 סגנואיירפעב טכַאמענכיוא םהיא ראפ ךיא בָאה טייצ רעד טימ .ךיז וצ
 .ליוו רע ואוו ןהעג ןעק רע זַא ,טגָאזעג םהיא בָאה ןוא ןערעיּפַאּפ

 ,טנערפעג ַאילעפָא ססימ טָאה ? ןעננאגעג רע זיא ---

 ןוא רעיּפַאּפ םעד ןעסירוצ טָאה שפנ רעשיראנ רעד .,ןייג ---
 -נייק ךָאנ בָאה ךיא .ןעזָאלרעּפ וצ ךימ טנאזטנע ןעדעישטנע ךיז טָאה
 ןייז לָאז רעכלעוו ,ןַאמ ןעכילרהע ןוא ןעווַארב ַאזַא טָאהעג טינ לָאמ

 -נעגייא ןיימ ףיוא רעהעזפיוא ןיימ ןעוועג זיא רע .רע יו יירט ױזַא
 ךיא .טנעכייצעגסיוא ךַאז ןייז ןָאהטעג טָאה ןוא ךייט ןעבענ םוהט
 זַא ,זיא תמא רעד .ַארעלָאכ רעד ןופ גנאפנָא ןיא ןערָאלרעפ םהיא בָאה
 טעמכ ןעוועג ןיב ךיא .רימ ראפ ןעבעל ןייז טניײלענקעװַא טָאה רע

 טָאה ,ןעפָאלטנע רערעדעי זיא קינַאּפ רעד ןיא ןעוו ןוא ,קנארק טיוט
 -וצ ךילקריוו ךימ טָאה ןוא ,זעיר ַא יו טײברַאעג רימ םורַא ָאיּפיס

 םעד ךָאנ ךיילג ! ?רעק רעמירָא ,רעבָא .ןעבעל םוצ טכארבעגקיר
 .ןעטער טנעקעג טינ םהיא טָאה ןעמ ןוא ןערָאװעג ןעפירגעגנָא רע זיא
 .םענייז יו רעווש ױזַא טלהיפעג טינ טסולרעפ ס'םענייק בָאה ךיא

 -העוו רעטָאפ םוצ רעטנעהענ ןוא רעטנעהענ ןעמוקעגוצ זיא ַאווע
 ןענייז ןעּפיל עניילק ערהיא ; עטכישעג יד טלייצרעד טָאה רע דנער
 .קורדסיוא ןעטסנרע ןייא טַאהעג ןעבָאה ןעגיוא ערהיא ןוא ןעּפָא ןעוועג

 ערהיא ןעפרָאװעגמורַא גנולצולּפ יז טָאה טגידנעעג טָאה רע ןעוו

 -היא ןופ ןָאהטעג זָאל ַא ךיז ןעבָאה ןערהערט ,זלַאה ןייז םורַא סמערָא

 .טעּפילכעג קרַאטש טָאה יז ןוא ןעגיוא ער

 רעלק טנייס טָאה ? ריד ןיא סָאװ ! דניק ערעייהט ,ַאווע ---

 ןוא טרעטיצעג טָאה ?'רעּפרעק רעניילק ס'דניק םעד ןעוו ,טגערפעג
 ,רניק סָאד .ןעלהיפעג עשימרוטש ערהיא ןופ טלעסיירטעג ךיז טָאה
 ; ןעכַאז יע ןרעה טפרַאדעג טינ טָאה ,טצעזעגוצ רע טָאה
 .זעוורענ זיא יז

 ךיז טגָאזעג ַאװע טָאה ,זעוורעג טינ ןיב ךיא ,ַאּפַאּפ ,ןיינ ---
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 ןעוועג זיא רעכלעוו ,סולשטנע ןעקרַאטש ַא טימ גידנעסַאפ גנולצולּפ
 ןעכַאז עכלעזַא רעבָא ,זעוורענ טינ ןיב ךיא ; דניק ַא ריפ רַאברעדנָאז
 .ןיײרַא ןעצרַאה ןיא ףעיט רימ ןעהעג

 ? אווע ,וטסניימ סָאוװ --

 רהעז ןעגנעוו קנעד ךיא .אּפַאּפ ,ןענָאז טינ ריד סע ןעק ךיא --
 .ןעגָאז לָאמַא ריד סע ךיא לעוװ רשפא .,ןעכַאז לעיפ

 -רעמש ןייק ךַאמ ןוא טינ ןייוו רָאנ ,דניק ןיימ ,קנעד ,לעװ ---
 העז --- ,רעהַא םוק .טגָאזעג רעלק טנייס טָאה ,ַאּפַאּפ ןייד טינ ןעצ
 ! ריד ראפ בָאה ךיא (עקיסרעּפ) שטיּפ ענהעש ַא ראפ סָאװ

 םורַא שטָאכ ,טלעכיימשעג טָאה ןוא ןעמונעג סע טָאה ַאװע
 .ןעקוצ רעזעוורענ ַא ןעוועג ךָאנ זיא ?יומ רהיא

 יז טגָאזעג רעלק טנייס טָאה ,שיפירלָאג יד ףיוא קוק ,םוק --

 .ַאדנַארעװ יד ףיוא גידנעהענסיורא ןוא דנַאה ן'ראפ גידנעמהעננָא
 יד ךרוד רעטכעלעג רעכיליירפ ַא טרעהעג ךיז טָאה רעטעּפש לעסיבַא

 -רָאװעג ךיז ןעבָאה רעטָאפ רהיא ןוא אווע ןעוו ,עגנעהרָאפ ענעדייז
 .ףיוה ןופ ןעעלַא יד ןיא טגָאיענמורַא ךיז ןעבָאה ןוא ןעזָאר טימ ןעפ

 ענערָאבעג ךיוה יד ןופ עטכישעג יד ןעגעוו זַא ןייז ךָאנ ןעק סע
 ןעוו רעבָא ,םָאט דניירפ ןעמירָא רעזנוא ןעכעגרעפ רעזעל יד ןעלעוו
 לַאטש םעד רעביא לעביטש  ַא ןיא ןהעגפיורא זנוא טימ ןעלעוו ייז

 רענייפ ַא ןעוועג זיא סָאד .םהיא ןעגעוו ןערהאפרע סאווטע ייז ןעלעוו
 א ןוא ?הוטש ַא ,טעב ַא ןענַאטשעג ןענייז סע ןעכלעוו ןיא ,רעמיצ

 םהיא ראפ ןוא שיט ןייב ןעסעזעג טצעי זיא םָאט .לעשיט רעניילק

 רהעז ןעוועג זיא רע רעכלעוו ןיא ,עצילבַאט-לעפירג ַא ןעגעלעג זיא
 .טפעיטרעפ

 וצ קרַאטש ןעגנאפעגנָא טָאה רע סָאד ,ןעוועג זיא עטכישעג יד
 .ףעירב ַא ןעביירש וצ ּפָאק ןיא ןירַא םהיא זיא סע .םייהַא ןעקנעב
 ואו ,יבלעש .רמ ייב טנרעלעגסיוא ךיז רע טָאה ןעביירש סָאװטע
 ןעמונעג ָאזלַא טָאה רע .טנרעלענ םהיא טָאה שזדרָאשזד רעטסַאמ

 רע סָאװ ןעוועג זיא הרצ יד .טריבורּפ טָאה ןוא עצילבַאט-לעפירג ַא
 רע סָאװ יד ןופ ןוא ,ןעבַאטשכוב יד ןעכַאמ וצ יו ןעסעגרעפ טָאה

 ףןעצונעב וצ עכלעוו טסואווענ טינ רע טָאה ןעכַאמ טנעקעג טָאה
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 "עג ירעמ טָאה ? ןָאהטעג סנױזַא םהיא טימ וטסָאה סָאװ ---

 ,טגערפ

 בָאה ךיא .ךַאז עכאפנייא ןייא רהעז ןעוועג זיא סע ,לעװ ---
 -עג םהיא ראפ בָאה ךיא .,רעמיצ םענעגייא ןיימ ןיא ןעמונעג םהיא

 ןוא דנואוו ןייז ןעדנובעגרעביא םהיא בָאה ךיא .טעב עטוג ַא טכַאמ

 ןעמוקעג ןעצנאנ ןיא זיא רע זיב ,טסאּפעגפיוא ןיילא םהיא ףיוא בָאה

 סגנואיירפעב טכַאמעגכיוא םהיא ראפ ךיא בָאה טייצ רעד טימ .ךיז וצ

 ,ליוו רע ואוו ןהעג ןעק רע זַא ,טגָאזעג םהיא בָאה ןוא ןערעיּפַאּפ

 .טגערפעג ַאילעפָא ססימ טָאה ? ןעננאגעג רע זיא ---

 ןוא רעיּפַאּפ םעד ןעסירוצ טָאה שפנ רעשירַאנ רעד .ןיינ --

 -נייק ךָאנ בָאה ךיא .ןעזָאלרעּפ וצ ךימ טנאזטנע ןעדעישטנע ךיז טָאה

 ןייז לָאז רעכלעוו ,ןַאמ ןעכילרהע ןוא ןעווַארב ַאזַא טַאהעג טינ לָאמ

 -נעגייא ןיימ ףיוא רעהעזפיוא ןיימ ןעוועג זיא רע .רע יו יירט ױזַא

 ךיא .טנעכייצעגסיוא ךַאז ןייז ןָאהטעג טָאה ןוא ךייט ןעבענ םוהט

 זַא ,זיא תמא רעד .ַארעלָאכ רעד ןופ גנאפנָא ןיא ןערָאלרעּפ םהיא בָאה

 טעמב ןעוועג ןיב ךיא .רימ ראפ ןעבעל ןייז טניילענקעוַא טָאה רע

 טָאה ,ןעפָאלטנע רערעדעי זיא קינַאּפ רעד ןיא ןעוו ןוא ,קנארק טיוט

 -וצ ךילקריוו ךימ טָאה ןוא ,זעיר ַא יו טײברַאעג רימ םורַא ָאיּפיס

 םעד ךָאנ ףיילג ! לרעק רעמירָא ,רעבָא .ןעבעל םוצ טכארבעגקיר

 .ןעטער טנעקעג טינ םהיא טָאה ןעמ ןוא ןערָאװעג ןעפירגעגנָא רע זיא

 .םענייז יו רעווש ױזַא טלהיפעג טינ טסולרעפ ס'םענייק בָאה ךיא

 -העוו רעטָאפ םוצ רעטנעהענ ןוא רעטנעהענ ןעמוקעגוצ זיא ַאווע

 ןענייז ןעּפיל עניילק ערהיא ; עטכישעג יד טלייצרעד טָאה רע דנער

 .קורדסיוא ןעטסנרע ןייא טָאהעג ןעבָאה ןעגיוא ערהיא ןוא ןעּפָא ןעוועג

 ערהיא ןעפרָאװעגמורַא גנולצולּפ יז טָאה טגידנעעג טָאה רע ןעוו

 -היא ןופ ןָאהטעג זָאל ַא ךיז ןעבָאה ןערהערט ,זלַאה ןייז םורַא סמערָא

 .טעּפילכעג קרַאטש טָאה יז ןוא ןעגיוא ער

 רעלק טנייס טָאה ? ריד זיא סָאװ ! דניק ערעייהט ,ַאווע ---

 ןוא טרעטיצעג טָאה ?'רעּפרעק רעניילק ס'דניק םעד ןעוו ,טגערפענ
 ,רניק כָאד .ןעלהיפעג עשימרוטש ערהיא ןופ טלעסיירטעג ךיז טָאה
 ; ןעכַאז ?לעוַא ןרעה טפרַאדעג טינ טָאה ,טצעזענוצ רע טָאה

 .זעוורענ זיא יז

 ךיז טגָאזעג ַאוװע טָאה ,זעוורענ טינ ןיב ךיא ,ַאּפַאּפ ,ןיינ ---
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 ןעוועג זיא דערפלַא .טלייהטוצ ךיז ןעבָאה רימ יו םעד ךָאנ ןעוועג
 -ייא ןייז זיא כָאד זַא ,טגָאזענ םהיא בָאה ךיא רעבָא ,ךיז רעסיוא
 ןענעק לעװ ךיא זַא טעוועג םהיא טימ ךיז בָאה ךיא ןוא דלוש ענעג
 ךיא ביוא זַא ןערָאװעג ןעסָאלשעב זיא ךילדנע .ןעמהַאצ רעגענ םעד
 םהיא טימ לָאז ןוא ךיז וצ ןעמהענ םהיא ךיא לָאז ןעּפַאכ םהיא לעװ
 ,סקעז ןופ עיטרַאּפ ַא טקישעגסױרַא ָאזלַא טָאה ןעמ .עבָארּפ יד ןעכַאמ
 -נעמ .רגַאי רעד וצ גיטרַאפ טניה טימ ןוא ןעסקיב טימ רענעמ ןעבעיז
 םזַאיזוהטנע ןעבלעז םעד טימ ךיז ןעמהענ ,ךָאד רהיא טסייו ,ןעש
 ַאזַא רָאנ זיא סע ןעוו ,שריה ַא ךָאנ יו ןעשנעמ ַא ךָאנ ךיז ןעגָאי וצ
 ןערָאװעג ןיב ןיילַא ךיא זַא ,ןעגָאז ךיא זומ ,ן'תמא ןיא ןוא .עדָאמ
 -רעפ ַא סלַא ןעגנאגעגטימ רָאנ ןיב ךיא שטָאכ ,טגערעגפיוא ?עסיבַא
 .ןערעוו טּפַאכעג לָאז רע ןעוו לַאפ ןיא ,רעלטימ

 ןעבָאה רימ ןוא טעיָאװעג ןוא ןעלובעג ןעבָאה טניה יד ,לעוװ ---

 -ירטעגסױרַא רעגענ םעד ךילדנע ןעבָאה רימ זיב טגָאיעג ןוא ןעטירעג
 שריה ַא יו ןעגנורּפשעג זיא ןוא ןעפָאלעג זיא רע .,ץַאלּפ ןייז ןופ ןעב
 זיא ךילדנע .זנוא ןופ טייו ןעוועג טייצ עגינייא ריפ זיא ןוא
 ָאד ;} רהָאֹר ןופ סעטסוק עטכידעג ןיא ןערָאװעג ןעבירטעגניירַא רע
 ,ןעגָאז ךייא ןומ ךיא ןוא ,ןעפּפמעק וצ טלעטשעגּפָא ךיז רע טָאה
 ייז טָאה רע .ןפוא םענייפ ַא ףיוא רָאנ טניה יד טפּפמעקעב טָאה רע זַא
 טעטיוטעג ייז ןופ יירד טָאה רע ןוא ,כקניל ןוא סטכער טרעטעמשענ
 טָאה סקיב ַא ןופ סָאש ַא זיב ,סעקַאלוק עטעקַאנ ענייז טימ ךאפנייא

 ַא סיפ עניימ ןעבענ ןעלאפעגרעדינַא זיא רע ןוא ןעפָארטעג םהיא
 ךימ טָאה לרעק רעמירָא רעד .רעטניטולברעפ ַא ןוא רעטעדנואוורעפ
 ענייז ןיא גנולפייווצרעפ טימ ךיוא ןוא טייקניטסיירד טימ טקוקעגנָא
 ,עיטרַאּפ עצנַאג יד ןוא טניה יד ןעטלַאהעגקירוצ בָאה ךיא .ןעגיוא
 -רע םהיא בָאה ךיא ןוא ,םהיא םורא טלעמאזרעפ ךיז ןעבָאה עכלעוו
 םיוק תוחכ עלַא טימ ייז בָאה ךיא .םענעגנאפעג ןיימ סלַא טרהעלק
 םהיא ייז ןעלָאז ןוחצנ ןופ גנורעטסייגעב רעד ןיא זַא ,ןעטלַאהעגּפָא
 טָאה רע ןוא ןעזָאלעגּפָא טינ ן'דערפלַא רעבָא בָאה ךיא .ןעסיש טינ
 דנעה עניימ ןיא ןעמונעג םהיא בָאה ךיא ,?עװ ,טפיוקרעפ םהיא רימ
 ןוא ךייוו ױזַא טכַאמעג םהיא ךיא בָאה ןעכָאװ ייווצ ענייא ןיא ןוא
 -ניו טנעקעג רָאנ ךיז טָאה ןעמ יוװ גינעהטרעטנוא ןוא םַאזכרָאהעג

 .ןעש
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 ןערהיפפיוא טונ ךיז ןעטלָאװ ייז ןעו .טינ דיילטימ ןייק רָאנ ךיא
 .ןעמוקעגרָאפ טינרָאג סע טלָאװ

 זיא יורפ עכילקילגנוא יד ,טנָאזעג ַאװע טָאה ,ַאמַאמ רעבָא --
 .ןעקנורטעג יז טָאה ראפרעד ,ךילקילגנוא ןעוועג

 ךיא זַא ,ןיימ ךיא ! גנוגידלושטנע ענהעש ַא ! ןעטייהמוד ---
 -עג טייהרעטכַארטרעפ ירעמ טָאה ,ךילקילגנוא טפָא רהעז ךיז ?היפ

 -רעד רָאנ זיא סע .יז יו תורצ ערעסערג טַאהעג בָאה ךיא זַא ,טגָאז
 ןעמ סָאװ עכלעזַא ָאד ןענייז סע .טכעלש ױזַא ןענייז ייז לייוו רַאפ

 ךיא .,ףָארטש רעטסרעווש רעד טימ וליפא ןעכַאמ רעסעב טינ ייז ןעק
 ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןַאמ ַא טַאהעג טָאה רעטָאפ ןיימ זַא ,קנעדעג |

 טלָאװעג טינ טָאה רע ?ייוו רָאנ ןעפיולטנע טנעלפ רע כָאד ,?יופ ױזַא

 -ע'בנג טנעלפ ,ןעּפמוז יד ןיא ןעבײרטמורַא ךיז טגעלפ רע .ןעטייברַא

 ןעסיימש ןוא ןעּפַאכ םהיא טנעלפ ןעמ .,םישעמה ?כ .ןָאהטּפָא ןוא ןענ

 ןעדנואוושרעפ רע זיא לָאמ ןעטצעל םעד .ןעפלָאהעג טינ טָאה סע ןוא

 -עג זיא ןוא ,טנעקעג טינ ןיוש רע טָאה ןהענ ?ייוו ,גידנעכירק
 לָאז רע זַא ,ןעוועג טינ ךאזרוא ןייק זיא סע .ּפמוז ןיא ןעברָאטש

 ןעלדנַאהעב ןעװַאלקש ענייז טנעלפ רעטָאפ ןיימ ןעד ,ןעפיולטנע
 .טוג רהעז

 ןיימ ןעכלעוו טימ ,רעגענ ַא טרעסעבענסיוא לָאמ ַא בָאה ךיא ---
 ,ןעכַאמ טנעקעג טינרָאג ןעבָאה סרעהעזפיוא ענייז עלא ןוא רעטָאפ
 - ,טגָאזעג רעלק טנייס טָאה

 ,ןעסיוו ןעלעוו עקַאט טלָאװ ךיא .טגנָאזעג ירעמ טָאה ! וד --
 .ךַאז ַאזַא ןָאהטעג טסָאה ו ד ןעװ

 .רענערָאבעג ַא ,לרעק ןעזעיר רעקרַאטש ַא ןעוועג זיא רע ,לעװ
 ןעכאפנייא םעד ןעבָאה וצ טניישעג ךיז ןיא טָאה רע ןוא ,רענַאקירּפַא
 -עג זיא רע .סָאמ ןעכילנייוועגנוא ןייא ןיא טייהיירפ ןופ טקניטסניא
 .ָאיּפיס ןעפורעג םהיא ןעבָאה ייז .,בייל רענַאקירּפַא רעגיטכיר ַא ןעוו

 -רעפ רדסכ זיא רע .,ןעכַאמ טנעקעג טינרָאנ םהיא טימ טָאה רענייק
 ךילדנע זיא רע זיב ןרעדנַא םוצ רעהעזפיוא ןייא ןופ ןערָאװעגנ טפיוק
 טימ טעװ רע זַא ,טקנעדעג טָאה רעכלעוו ,ן'דערפלַא וצ ןעמוקעגנָא
 ּפַאלק ַא טימ רע טָאה גָאט ןייא ,לעװ .ןערעוו גיטרַאפ ןיוש םהיא
 ךיא .ןעּפמוז יד ןיא ןעפָאלטנע זיא ןוא רעהעזפיוא םעד טגעלעגקעװַא

 זיא סָאד ןעד ,ן'דערפלַא ייב טיזיוו ַא ףיוא ןעוועג טייֵצ רעד ןיא ןיִּב



 247 וָאטס רעשטיב טעיררעה

 ןעוו .ךיילג ןייז ייז טימ ןעליוו ןוא ןענעילוט לָאמ עֶלַא ךיז ןעליוו
 -רעפ גנַאל ןיוש יז טלָאװ ,ךאלמ ַא יוװ דניק ַא ןעוועג טינ טלָאװ ַאווע

 -ײרּפשרעפ ןעלָאז רימ יוװ ךַאז עניבלעז יד זיא סע .,ןערָאװעג ןעברָאד
 ןעלעוו רעדניק ערעזנוא זַא ןעקנעד ןוא סרעגענ יד ןעשיווצ ןעקָאּפ ןעט

 עצעזעג ערעזנוא ןערהעוורעפ ךָאד ןוא .ןעמהעננָא טינ ייז ןופ ךיז
 ץנַאג ךיוא זיא סע סָאװ ; גנודליב-לוש עניײמענלַא ,עטונ ַא סיואכרוד
 ןעשנעמ רוד ַא סיוא ךילדנירג טעדליב ןוא ןָא רָאנ טגנַאפ ןעד ,גולק

 יז ןעטלָאװ רימ ןעוו .דנורנוצ ןהעג םעטסיס-ןעווַאלקש עצנַאג יד טעוו

 .ןעמהענ ןיילַא יז ייז ןעטְלָאװ ,טייהיירפ יד ןעבעגעג טינ

 טָאה ? ןופרעד ףוס רעד ןעוועג טלָאװ וטסקנעד סָאװ ןוא ---
 .טנערפעג איִלעַפָא ססימ

 ןָא טהעג סע זַא ,רעכיז זיא ךַָאז זייא רעבָא .טינ סייוו ךיא ---
 םוי רעד ןוא טלעוו רעצנַאג רעד ןיא ןעסַאמ יד ןעשיווצ גנונעוועב ַא
 רָאפ טהעג ךַאז עבלעזיד .רעטעּפש רעדָא רעהירפ ןעמוק טעוװ ןידה
 .דנַאל ןעזעיד ןיא ןוא ,אּפָארייא ןיא ןוא ,דנַאלגנע ןיא

 ךיילג ןהעג טסעוו וד זַא ,ךיא קנעד זייוונעטייצ ,ןיטסוגוא ---
 יד גידנעגײלקעװַא טגָאזעג ַאילעפָא ססימ טָאה ,ןירַא ?עמיה ןיא
 - .גירנעקוקנָא םהיא ןוא יירעקירטש

 זיא רימ טימ רעבָא ,גנוניימ עטוג ןייד רַאפ ריד עקנַאד ךיא ---
 ןוא עירָאעהט ןיא ךיא ןיב ?עמיה ןיא ףיורא  .ּפָארַא ןוא ףױרַא סע
 םוצ ןעמ טגנילק טָא -=- .עקיטקַארּפ ןיא ךיא ןיב דרע רעד ןיא ּפָארַא

 לָאמ ןייא בָאה ךיא זַא ,טינ גָאז ןוא ,ןהעג ריִמָאל םוק ; עעהט

 .עדער עטסנרע ןוא עגיצרעהנעפָא ןא ןעטלַאהעג טינ ןעבעל ןיימ ןיא

 -ענ רעד טימ ?לאפ םעד ןעגעוו טנהָאמרעד ירעמ טָאה שיט ןייב
 -ייז רימ זַא ,עניזוק ,ןעקנער טכעוו וד זַא ,ביולג ךיא .עורּפ עקרעג
 .ןערַאברַאב עלַא ןענ

 ססימ טָאה ,ךַאז עשירַאברַאב ַא זיא סָאד זַא ,קנעד ךיא ---
 עלַא טייז ןיילַא רהיא זַא טינ קנעד ךיא רעבָא ,טגָאזעג ַאילעפָא
 .ןערַאברַאב

 עלעיפ טימ ןעמוקוצסיוא ךילנעמנוא זיא סע זַא ,סייוו ךיא --
 ,טבעלש ױזַא ןענייז ייז ,טגָאזעג ירעמ טָאה ,ןעסינעפעשעב עזעיד ןופ
 ָבָאה תושפנ עכלעזַא טימ .ןעבעל ייז זַא הטרעוו טינ ןענייז ייז סָאד
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 ןיה ןעגנאגעגמורא זיא ןוא ןערָאװעג ןעניוושטנע זיא רעלק טנייס
 : ןעגנאפעגנָא רעטייוו רע טָאה ןַאד .רעמיצ ןיא קירוצ ןוא

 טַאהעג בָאה ךיא ןעוו ,ןעבע?ל ןיימ ןיא טייצ ַא ןעוועג זיא סע ---

 ןוא טלעוו רעד ראפ ןָאהט סעּפע לָאז ךיא זַא ,רענעלּפ ןוא ןעגנונפָאה
 ןואענעמַאקלָאפנוא טאהעג בָאה ךיא .לעיצ ַא ןהָא ןענעזדנָאלבמורַא טינ
 וצ --- רעיירפעב ןימ ַא ןערעוו וצ ןעננובערטש ןוא ןעשניוו ערהָאלקנוא
 עגנוי עלַא .קעלפ ןעסואימ ןעזעיד ןופ דנַאל סטרובעג ןיימ ןעיירפעב

 --- רעבָא ,ןעלַאפנַא-רעביפ עכלעזַא טָאהעג ןעבָאה ,ךיא ביולנ ,טייל
 ססימ םהיא טָאה ? ןָאהטענ טינ סע וטסָאה עשזיסָאװ ראפ ---

 ןעמונעג לָאמנייא ןיוש ךיז טסָאה וד ןעוו .ןעכָארברעטנוא ַאילעפָא
 ? ןהעטש ןעבעילבענ וטסיב סָאװ רַאפ ,וצרעד

 -ער א ןערעוו וצ טאטשנא ןוא ןעגנַאגעג טינ זיא רימ ,לעװ ---
 ץלָאה קיטש ַא יוװ ןערָאװעג ךיא ןיב ,טפַאשלעזעג רעד ןופ רעמרָאפ

 ןעבעילבעג ךיא ןיב ױזַא ןוא ,רעסַאװ ן'פיוא םורַא ךיז טביירט סָאװ
 ןעפערט רימ ןעוו לָאמ כעדעי רימ טימ טיירטש דערפלא .טצעי זיב

 ,ןרעפטנע וצ סָאװ טינ םהיא בָאה ךיא זַא ,ןייז הדומ זומ ךיא ןוא ךיז
 ענייז טימ טמיטש ןעבעל ןייז ; ףיוא סעּפע ךָאד טוהט רע לייוו ---
 .ןעגנוניימ עניימ ןעגעג זיא ןעבעל ןיימ ,ןעגנוניימ

 ןימ ַאזַא טימ ןעדעירפוצ ןייז וטסנעק ,ןיזוק רערעייהט ןיימ ---
 ? ןעבעל

 זַא ,טגָאזעג טצעי טשרע טינ ריד ךיא בָאה ! ןעדעירפוצ --

 יַאלקש ןעגעוו ןעלהיפעג עניימ זַא טינ קנעד ךיא 4? סע טכַארעפ ךיא

 ינעד עכלעוו ,ןעשנעמ עלעיפ ןיפעג ךיא .רַאברעדנָאז ןענייז יירעוו
 ,םעד רעטנוא טעצכערק דנַאל יד .,ךיא יו טקנוּפ ןעצרַאה ןיא ןעק
 רעטכעלש ךָאנ סע זיא ,ווַאלקש ן'רַאפ זיא סע טכעלש יוװ ןוא
 ,ןעהעז וצ םוא ןעלירב ןייק ןעבָאה טינ ףרַאד ןעפ .,רעטסַאמ ן'רַאפ

 "יווצ ןעשנעמ ענעקנוזעג ףעיט ,ענעברָאדרעּפ עסַאלק עסיורג ַא סָאד
 רעד .טסבלעז ךיז רַאפ ךיוא ןוא זנוא רַאפ הרצ ַא ןענייז זנוא ןעש

 ןעלהיפ טינ ןענעק דנַאלגנע ןיא טַארקָאטסירַא רעד ןוא טסילַאטיּפַאק

 עכלעוו ,כַאלק רעד טימ טינ ךיז ןעשימ ייז ?ייו ,ריס יו ױזַא
 .רעזייה ערעזנוא ןיא ייז ןענייז זנוא ייב .רימ יו ,ןעגירדינרע ייז
 ףיוא גנוקריוו ַא ןעבָאה ייז ןוא רעדניק ערעזנוא טימ ךיז ןעלעיּפש ייז
 רעדניס עכלעוו וצ עסַאר ַא ןענייז ייז .רימ יוװ רהעמ טסייג רעייז
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 -ַאטנַאלּפ יד ןעבענעגפיוא טסָאה וד סָאװ ןעמוקעג סע זיא יו ---
 .טגערפענ ַאילעּפָא ססימ טָאה ? עיצ

 דערפלַא זיב טלעקָאשעגמורַא ןעמַאזוצ טייצ ַא ךיז ןעבָאה רימ
 "ענג טָאה רע .,רעצנאלפ ןייק טינ ןיב ךיא זַא ןעהעזעג רהָאלק טָאה
 -עברעפ ,ןעמרָאפער עלַא ךָאנ סָאד ,ךילרעכעל זיא סע זַא ,טקנעד
 ,טכַאמעג רימ בעילוצ טָאה רע סָאװ ןעגנורעטכיילרעפ ןוא ןעננורעס
 -עלַא ךָאנ זַא ,זיא טקאפ רעד .ןעדעירפוצנוא ןעביילב ךָאנ ךיא לָאז
 םעד -- טסַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,ְּדַאז י ד ןעוועג סע זיא ןעמ
 רעזעיד ןופ גנוניבייארעפ יד ,רענעמ ןוא ןעיורפ עזעיד ןופ ךיורבעג
 ןיולב --- ,טייהנעברָאדרעּפ ןוא טייקמאזיורג ,טייהנעסיוונוא רעצנַאנ
 ! ןופרעד דלעג ןעכַאמ וצ

 -ייהלעצנייא יד ןיא ןעשימ רעמיא ךיז ךיא געלפ םעדרעסיוא ---
 רעטסערג רעד ןיב טסבלעז ךיא יוװ יױזַא .עיצַאטנַאלּפ רעד ןופ ןעט

 ,רעצנעליופ יד טימ עיהטַאּפמיס לעיפוצ טָאהעג ךיא בָאה רעצנעליופ
 םעד ףיוא רענייטש ןעגייל ןענעלפ םיאורב עזָאלפליה עמירָא ןעוו ןוא

 טימ ןעליפנָא ןוא ןעגעוו רהעמ ןעלָאז ייז זַא ברעק ערעייז ןופ קעד

 טסימ טימ ןעטנוא קעז ערעייז ןעטישנָא רעדָא ןעביוא ןופ עילפָאנָאק

 ןעד ,ןעלעפעג רהעז רימ סע טגנעלפ ,עילפָאנָאק טימ ןעביוא ןופ ןוא
 ךיא טלָאװ ראפרעד ; עבלעז סָאד טקנוּפ ןָאהטעג ךיוא טלָאװ ךיא
 וצ ףוס ַא טכַאמענ סָאד טָאה ךילריטַאנ .ןעסימשעג טינ סיוועג ייז
 -עג רימ טָאה רעדורב ןיימ ןוא עיצַאטנאלּפ רעד ןופ ענילּפיצסיד רעד

 וצ רעסעב ךיז סַאּפ ןעלהיפעג עשזעבייוו עניימ טימ ךיא זַא ,טגָאז

 רימ ןעבָאה ױזַא ןוא .ןַאמ-סטפעשעג א ןייז וצ יוװ עיזעָאּפ ןעביירש
 .רעהַא ןעמוקעג ןיב ךיא ןוא טלייהטוצ ךיז

 טָאה ? ןעווַאלקש ענייד טיירפעב טינ וטסָאה סָאװ רַאפ רעבָא ---
 .טגערפעג ַאילעּפָא ססימ

 ןעטלַאה וצ ייז .ןעוועג טינ ךָאנ ךיא ןיב טייוו ױזַא ,לעוװ ---
 וצ ייז ןוא ,טנעקעג טינ ךיא בָאה דלעג ןעכַאמ וצ גייצקרעוו סלַא
 ייב טָאה ,דלענ ןיימ ןערהעצרעפ ןעפלעה רימ ןעלָאז ייז זַא ןעטלַאה
 ןעווענ ןענייז ייז ןופ לייהט ַא .טכעלש ױזַא ןעהעזעגכיוא טינ רימ
 וצ ןעדנובענוצ רהעז ןעוועג ןיב ךיא ןוא רענעידי-זיוה עטְלַא ערעזנוא
 ןענייז עלַא .עטלַא יד ןופ רעדניק ןעוועג ןענייז ערעגניא יד ןוא .ייו
 .ןעוועג ןענייז ייז יו ןעביילב וצ ןעדעירפוצ ןעוועג
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 -טרָאפ םעד ראפ ןעסינעפעשעב עכילשנעמ עסאלק ןייא ןענעגייאוצ

 יד ןעגעוו ךיז גידנרעמיק םינ ,רערעדנַא ןַא ןופ ןעצונ םעד ןוא טירש

 .ענעי ןופ ןעסערעטניא

 "עג טינ ?ָאמנייק ךאז רעד ןענעוו ךיא בָאה טרא ַאזַא ןיא--
 .טרהעלק

 בָאה ןוא דנאלגנע ןיא טזיירענמורא סָאװטע בָאה ךיא ,לעוו ---
 ענַאל רעד ןענעוו ןעטנעמוקָאד לעסיב עשביה ַא טקוקעגכרוד ןעטרָאד

 ןעק ןעמ זַא ,ךילקריוו קנעד ךיא ןוא ,ןעסַאלק ערעגירדינ יד ןופ |

 -ָאה ןעװוַאלקש יד סָאד ,טגָאז רע ןעו ,ןענעקיײלּפָא טינ ן'דערפלַא
 .גנורעקלעפעב רעשילגנע רעד ןופ עסַאלק עסיורג ַא יו רעסעב סע ןעב
 -לַא ןַא ,טגָאזעג ריד בָאה ךיא סָאװ ןופ ןעסעילש טינ טספראד וד

 .טינ סע זיא רע ןעד ,רעטסַאמ רעגנערטש ַא טפור ןעמ סָאװ זיא דערפ
 רע .,טײקמַאזכרָאהעגנוא וצ גיצרעהמרַאבנוא ןוא שיטָאּפסעד זיא רע
 -עג רעגינייוו טימ טײקמַאזכרָאהעגנוא ריפ רעגענ ַא ןעסיש טיוט טעוו
 זיא ןיימעגלַא ןיא רעבָא .שריה ַא ןעסיש טלָאװ רע יוװ ,עסיבסנעסיוו
 ןוא טעמרָאקעג טוג ןערעוו ןעווַאלקש ענייז סָאװ טימרעד ץלָאטש רע
 .טייקכילמעווקעב רעייז ןעבָאה

 רע זַא ,טגנַאלרעפ ךיא בָאה םהיא טימ ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ---
 "ּפָארַא רע טָאה בעילוצ רימ ןוא .ןענרעל סעּפע ןעלָאז ייז ןהעז לָאז
 ןעטכיררעטנוא גאטנוז ןעדעי ייז לָאז רע זַא ןעכילטסייג ַא טכארבענ
 ,טקנעדעג רע טָאה ,ךיא ביולג ,ןעצרַאה ןיא ?הָאוובֶא ,ןָאינילער ןיא

 סע טלָאװ רע יו ,טײברַא יד ןעפרָאװעגסױרַא ױזַא עדארג זיא כע זַא
 ןעמ ןעק סָאװ ,ן'תמא ןיא ןוא .טניה טימ ןוא דרעפ טימ ןענרעל

 -רעפ ןוא טביוטרעפ זיא טסיינ ןייז סָאװ ,ווַאלקש ַא ןופ ןעטרַאװרע

 "עג זיא רע סָאװ גָאט םעד ןופ ןעגנורעדעינרע יילרעלַא ךרוד טבערנ

 ןיא --- טנאּפשעגנייא ךָאוו רעד ןיא געט סקעז זיא סָאװ ןוא ,ןערָאב

 ןעק סָאװ --- ,ןעקנעד וצ טייהנעגעלעג ןייק טינ סָאװ ,טײברַא ןייא
 ַא ןיא ןעדנוטש רֶאֲאַּפ ַא ןיא זיולב ןענרעל לָאז רע זַא ןעטרַאוװרע ןעמ

 -נאלּפ יד ןופ ןוא דנאלגנע ןיא ןעלוש סגָאטנוז ןופ רערהעל ? גָאטנוז
 ףָאד .טַאטלוזער ןעבלעז םעד ןעזייוועב ןענעק ןעטלָאװ ָאד סעיצַאט
 "ענ רהעמ ןענייז סרענענ יד לייוו ,ןעמהַאנסױא ָאד זנוא ייב ןענייז
 .יעסייוו יד יוװ ןָאינילער וצ טנייפ
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 טימ עסַאלק עמירָא יד ןירַא ןעמהענ ייז זַא ,טסייה סָאד ; עסַאלק
 ןעק סע זַא ,טגָאז רע .טייקכילמעווקעב רעייז ראפ ןעבעל ןוא בייל
 ןעווַאלקשרעפ טינ לָאז ןעמ ןעוו ,ןָאיצאזיליוויצ עכיוה ןייק ןעבעג טינ
 -לעוו ,ןעשנעמ עסַאלק עגירדינ ַא ןייז ,רע טגָאז ,זומ סע .ןעסַאמ יד
 יו ןעבעל ןעלָאז ןוא טײברַא רעשיזיפ וצ ןעבעגעגּפָא ןייז ןעלָאז עכ
 ןעברעוורע ןעשנעמ עסַאלק ערעכעה יד ןעק ןפוא ַאזַא ףיוא ; תומהב
 ןוא גנודליב עטעטיירברעפ רהעמ ַא ראפ םוהטכייר ןוא טייצ עיירפ
 -ירדינ רעד ןופ רערהיפ עגיטכיר יד ךרודאד ןערעוו ןוא גנורעסעברעפ
 -ערָאבעג ַא זיא רע ,רע טגָאז ,לייוו ,רע ט'הנעט ױזַא .עסאלק רעג
 -עג ַא ןיב ףיא לייוו ,טינ רעבָא ךיא קנעד ױזַא ; טַארקָאטסירַא רענ

 | .טַארקָאמעד רענערָאב
 טָאה ? ןעכיילגרעפ ןעכַאז ייווצ עכלעזַא ןעמ ןעק יו רעבָא ---

 -רעפ טינ טרעוו רעטיײברַא רעשילגנע רעד  .טגָאזעג ַאילעפָא ססימ
 טינ ,עילימַאפ ןייז ןופ טעדיישעג טינ ,טלעדנַאהרעפ טינ ,טפיוק
 .ןעכימשעג

 לעב ןייז ןופ ןעליוו םעד רעטנוא ןעפרָאוװרעטנוא ױזַא זיא רע--
 -יזעב-נעווַאלקש רעד .טפיוקרעפ םהיא וצ ןעוועג טלָאװ רע יו תיבה
 רעד --- ,טיוט םוצ וװַאלקש ןעטגידניזרעפ ןייז ןעסיימשרעפ ןעק רעצ
 טפערטעבנא סָאװ .טיוט םוצ ןרעגנוהרעפ םהיא ןעק טסילַאטיּפַאק
 ; עטסגרע יד זיא עכלעוו ,טינ ךיא סייוו ,טייהרעכיז ןעילימאפ יד
 דניק ס'מענייא ןרעגנוהרעפ וצ רעדָא דניק ס'מענייא ןעפיוקרעפ וצ

 | .םייה רעד ןיא
 -ייוועב וצ יירעוואלקש ראפ גנונידלושטנע ןייק זיא סע רעבָא --

 .ךַאז רעטכעלש רעדנַאנַא רַאפ רעגרע טינ זיא יז סָאד ןעז
 --- ,גנוגידלושטנע ןייא רַאפ ןעבעגעגנָא טינ סע בָאה ךיא ---

 -נא רערעכערפ ַא ְךָאנ זיא יירעוואלקש יד סָאד ,רָאנ גָאז ךיא .ןיינ
 ַא יװ ךאפנייא ןעשנעמ ַא ןעפיוק --- ,עטכער עכילשנעמ ףיוא ףירג

 -יבורּפ ,עקנעלעג יד ןיא ןעּפַאלק ,ןהייצ יד ןיא ןעקוק םהיא ,דרעפ
 םורַא ןעבָאה וצ ; ןעלהָאצעב םהיא ראפ ןאד ןוא --- טירט ענייז ןער
 עכילשנעמ טימ סרעלדנעה ,סרעהעיצרעדןעוואלקש ,סרעלקעמ םהיא

 ןופ ןעגיוא יד רַאפ ךַאז ַאזַא ןעלעטשסורַא --- ,תומשנ ןוא סרעּפרעק

 רוטַאנ ןיא ,שטָאכ ,עמרָאּפ רענעּפָא ןא ןיא טלעוו רעטריזיליוויצ רעד

 ךיו ,טסייח סָאד ; עטכישעג עבלעזיד ,ןעמעלַא ףָאנ ,סָאד ןיא
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 -ָלַא יו ױזַא .ןעמַאזוצ עיצַאטנַאלּפ יד ןערהיפ וצ ןעמונעגרעטנוא
 ,ךיא יו שנעמ רערעקרַאטש ןוא רערעגיהעפ לעיפ ַא ןעוועג זיא דערפ
 טַאהעג טָאה ןוא רעצנאלפ רעטנעכייצעגכיוא ןייא ןערָאװעג רע זיא
 .גלָאפרע ןעסיורג

 זַא ןענופעגסיוא ךיא בָאה עבָארּפ רעגירהָאי ייווצ ַא ךָאנ רעבָא
 -ָאק עסיורג ַא ןעבָאה וצ .קסע ַאזַא ןיא ףתוש ןייק ןייז טינ ןעק ךיא
 טינ ךילנעזרעּפ בָאה ךיא עכלעוו ,סרעגענ טרעדנוה ןעבעיז ןופ עדנַאמ
 -עמרָאק ייז ,ייז וצ סערעטניא ןעכלעוו ןעלהיפ רעדָא ןענעק טנעקעג
 סרעהעזפיוא ןעטלַאה ,ןעסקָא יד יו טײברַא רעד וצ ןעביירט ,ןענ

 ןעצנַאג םעד ןיא ךַאז טּפױה יד ןעוועגנ זיא סָאד ןוא --- ,ןעשטייב טימ
 ךילגערטרענוא רימ ראפ ןעוועג זיא עטכישעג עצנַאנ עזעיד --- ,קסע
 -ומ ןיימ ןָא ןענהָאמרעד ְךָאנ ךיז געלפ ךיא ןעוו ןוא ,טפַאהלעקע ןוא
 קסע רעצנַאג רעד רימ רַאפ זיא ,,יירעוװַאלקש ןעגעוו גנוניימ ס'רעט
 .ךילקערש ןערָאװעג

 ,ןענָאז ,זיא יירעװַאלקש סָאװ טינ ןעסייוו סָאװ ענעדעישרעפ
 ךיא .טלעדנַאהעב טוג ןערעוו ןוא רעווש טינ ןעטייברַא ןעווַאלקש זַא
 -רַאד ןעטלָאװ ייז ןעוו ,ןענָאז ןעטלָאװ ייז סכָאװ ןעהעז ןעלעוו טלָאװ

 רעגידנעטש רעד רעטנוא ןעבעל רעייז ןיא געט עֶלַא ןעטיײברַא ןעפ
 ןעוו ןעגָאלקעב ןערָאט טינ ךיז ןעלָאז ןוא רעטסַאמ םעד ןופ טכיזפיוא

 ךיש רֶאָאֹּפ ןייא ןוא ןעזיוה רֶאָאּפ ןייא רַאפ סעלא ןוא ,ןעדייל ייז

 .ןעטייברא רעטייוו ןענעק ןעלָאז ייז זא ןעסע גונעג ןוא רהָאי ַא
 ,טגָאזעג ַאילעפֶא ססימ טָאה ,טקנעדעג לָאמ עלַא בָאה ךיא --

 -מוא עזעיד טימ ןייא טמיטש הטוַאס רעד ןופ ערעייא עלא ןוא וד זַא
 רעד טיול -- ג י ט כי ר ןענייז ייז זַא ,טקנעד רהיא ןוא ןעדנעטש
 .טפירש רענילייה

 -לַא .ןעמוקעג טינ ךָאנ רימ ןענייז טייוו ױזַא ! טייהמוד ---
 טבעיג סע סָאװ ,טָאּפסעד רענעסָאלשטנע ןייא זיא רעכלעוו ,דערפ

 ; גנוגידייהטרעפ טרַא ַאזַא טינ רָאג טכוז ,םהיא וצ ןערעדנַא ןייק ךָאנ
 : דנורג ןעטלַא ןעטוג םעד ףיוא ץלָאטש ןוא ךיוה טהעטש רע ,ןיינ
 ,טנַאז רע ןוא ןרעסראטש םעד ןופ סטכעו סצאד
 טוהט רעצנַאלפ רענַאקירעמַא רעד סָאד ,ניטכיר רהעז ,קנעד ךיא ןוא

 -גנע יד סָאװ ,סָאד ןעוואלקש יד טימ עמרָאפ רעדנַאנַא ןיא רָאנ
 רעמירָא רעד טימ ןעוהט ןעטסילַאטיּפַאק ןוא עיטארקָאטסירַא עשיל
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 טכארטעב טָאה רע .טפַאשלעזעג (רעפַאשּפָא ןעוואלקש) ןָאשילָאבַא

 ןעמעֶלא ןיא רע זיא ךָאד .עניביולגנוא יוװ רעסעב לעיפ טינ עֶלַא זנוא
 "רעפ גיצפופ ןיא סָאד העז ךיא .,רעטָאפ ןיימ ןיא טארוקא ןעטָארעג
 ,רעניד'תולדנג ,רעקרַאטש רעבלעז רעד טקנוּפ --- ,ןעטרַא ענעדעיש
 ןופ ?ייהט ַא זיא סע רעווש יו ךָאד טסייוו וד .טסייג רעדנעשררעה
 רעלקניס (ץירָאּפ) רייַאווקס רעד זַא ןעדיירוצנייא טיילסּפרָאד ערעייא
 רע שטָאכ זַא ,ןיא טקַאפ רעד .ייז רַאֿפ רעכעה טינ ךיז טלַאה
 -ָאטסירַא ןייא ןעצרַאה ן'טימ רע זיא ,טַארקָאמעד ַא ןערָאװעג זיא

 ףניפ רעביא טרעיגער טָאה רעכלעוו ,רעטָאפ ןיימ יו טונ ױזַא טארק
 : .ןעווַאלקש טרעדנוה סקעז רעדָא

 גנוניימ ַאזַא טימ ןעדעירפוצ ןעוועגנ טינ רָאנ זיא ַאילעפָא ססימ
 יירעקירטש ערהיא טגיײלעגקעװַא ןיוש טָאה ןוא רעטָאפ רהיא ןעגעוו
 .ןעטלַאהעגּפָא יז טָאה רעלק טנייס רעבָא ,ןרעפטנע וצ םהיא םוא

 ךיא ,ןעגָאז רימ טסליװ וד סָאװ טרָאװ ןעדעי סייוו ךיא ---
 ןעלאפעגניירַא זיא רענייא .ךיילנ ןעוועג ןענייז ייז זַא טינ רָאנ גָאז
 עכילריטַאנ יד ןעגעג טייברַאעג טָאה סעלא ואוו ,ןעדנעטשמוא ןיא
 רַאפ טייברַאעג טָאה סעלַא ואוו ,ןעטרָאד רערעדנַא רעד ןוא ןעגנוגיינ
 ,רעטרַאּפשעגנייא ןייא ןעמוקעגכירַא רענייא זיא ױזַא ןוא  .ייז
 -רַאּפשעגנייא ןייא רערעדנַא רעד ןוא טַארקָאמעד רעטְלַא ,רעצלָאטש
 סעיצַאטנַאלּפ טָאהענ ןעטלָאװ עדייב ןעוו .טָאּפסעד רעצלָאטש רעט

 ןעליוק עטלַא ייווצ וצ ךיילנ ןעוועג ייז ןעטלָאװ ,אנַאיזיאול ןיא
 .םירופ ןייא ןופ ןעסָאגעג ןענייז סָאװ

 ! ןרעטלע ראּפ טינ ץרא ךרד ןייק רָאג סעּפע ךָאד טסָאה ֹוד --
 .טנָאזעג ַאילעּפָא ססימ טָאה

 .טגָאזעג רעלק טנייס טָאה ,ןעגידיילעב וצ ייז טינ ןיימ ךיא ---
 רעבָא .רעטקַארַאכ ןיימ טינ זיא ערהע ןעבעגוצּפָא זַא ,ךָאד טסייוו וד
 .עטכישעג ןיימ וצ ןערהעקמוא ךיז ריִמָאל

 ןעזָאלעגרעביא רע טָאה ןעברָאטשעג זיא רעטָאפ רעזנוא ןעוו ---
 ךיז ןעלָאז רימ ,רעדירב-גניליווצ זנוא רַאפ ןענעמרעפ ןעצנַאג ןייז

 רעד ףיוא טבעיג סע .ןעסילשעב ןעלעוו רימ יו ןעלייהטוצ טימרעד

 דערפלַא יו ןעשנעמ ןרעגיצרעהטוג ןוא ןרעלעדע ןייק טלעוו רעצנַאג

 ןיא ןעמוקעגכרוד ןענייז רימ .ןעכיילגנ ןייז ןופ ןעשנעמ ןעשיווצ זיא
 ךיז ןעבָאה רימ .רעכילרעדירב ןייז טינ ןעק סע יוװ עגַארפ-השורי רעד

 -- .א 04:
= 
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 -סיוא ףילנייועג רע טגעלפ ,טגָאזעג סָאד טָאה רע יװ םעד ךָאנ
 טגידנעעג טָאה סָאװ ןַאמ ַא יוװ ױזַא ,אפָאז רעד ףיוא סיפ יד ןעהיצ
 טָאה רעדָא ,ןעפָאלש םוצ טעטיירעברָאּפ ךיז טָאה ןוא ,טפעשעג ַא
 .ןעזָאלעג ךיז טָאה סע יװ --- ,גנוטייצ ַא ןעזעל ןעמונעג

 -ַאט ןעגיטכיר ַא טָאהעג טָאה רעטָאפ ןיימ זַא ,זיא טקַאפ רעד
 ױזַא ןעלױּפ ןעלייהטוצ טנעקעג טלָאװ רע .,ןַאמ-סטַאַאטש א ןופ טנַאל

 ןוא גיהור ױזַא דנַאלריא ףיוא ןעטערט רעדָא ןיסלעּפַא ןייא יו טכייל

 ךילדנע .ןָאהט טנעקעג סע טלָאװ שנעמ ַא רָאנ יו שיטַאמעטסיס
 -הענוצנָא ךיז ןערעהפיוא גנולפייווצרעפ ןיא טזומעג רעטומ ןיימ טָאה
 -לעזַא סָאװ ,ןעסיוו טינ לָאמ ןייק סע טעוװ ןעמ .סרעגענ יד רַאפ ןעמ

 ,טלהיפעג ןעבָאה ערהיא יוװ ןערוטַאנ עדנעלהיפ-ףעיט ןוא עלעדע עכ

 םוהת ַא ןיא ןערָאװעג ןעפרָאװעגניײרַא זָאלפליה ץנַאג ןענייז ייז ןעוו
 -גיבייא ןייא ןעוועג זיא סע .טײקמַאזיורג ןוא טייקגיטכערעגנוא ןופ
 רעשיללעה אזא ןיא ןערוטַאנ עכלעזַא ראפ ןעדייל ןעגנַאל ןופ טייק
 ןָאהט וצ רהעמ ןעבעילבעג רהיא ראפ ןעד זיא סָאװ .ערעזנוא יו טלעוו
 ערהיא ךָאנ ןוא ןעטכיזנא ערהיא ְךָאנ רעדניק ערהיא ןעהעיצרע וצ יו
 ? ןעלהיפעג

 ןעלעוו ,גנוהיצרע ןענעוו טסגָאז וד סָאװ םעלַא םעד ְּךָאנ ,לעװ
 רעד ןופ ן} ע נ י י ז ייז יװ עכלעזַא ןעסקאווסיוא ךָאד רעדניק

 ןייא ןעוועג דערפלַא זיא ןָא געיוו רעד ןופ .עכלעזַא רָאנ ןוא ,רוטַאנ
 -עג ענייז עֶלַא ןענייז ןעסקאוועגכיוא זיא רע ןעוו ןוא ,טַארקָאטסירַא

 עלא ןוא שיטַארקָאטסירַא וויטקניטסניא ןעוועג ןעקנאדעג ןוא ןעלהיפ
 ןעביירטוצסױרַא ןעלהיפעג עזעיד םהיא ןופ רעטומ רעד ןופ עהימ
 ןענייז טפערטעבנא ךימ סָאװ .טסיזמוא ןעוועג ןענייז רסומ ךרוד
 ןיב ךיא .טסורב ןיימ ןיא ןעקנוזעג ףעיט רעטרעוו עכילרעטומ ערהיא
 רהעמ ןוא רהֶאי ןהעציירד ןעוועג טלַא ןיב ךיא ןעוו קעװַא רהיא ןופ
 ! ןעהעזענ טינ יז ךיא בָאה

 טָאה ןוא דנעה ענייז ןיא ּפָאק םעד ןעטלַאהעג טָאה רעלק טנייס
 -םיוא רע טָאה םורא עלייוו א ןיא .טדערעג טינ ןעטונימ עכילטע ריפ
 : טצעזעגטרָאפ טָאה ןוא ּפָאק םעד ןעביוהעג

 טדָאטש ַא ןיא ,טנָאמרעװ ןיא טצעזעב ךיז טָאה רעטָאפ ןייד ---
 ןערָאװעג ןעטרָאד זיא רע .ךיילנ ןוא יירפ ךילקריוו ןענייז עלא ואוו

 רעד וצ ןעסָאלשעגנָא דלַאב ךיז טָאה ןוא עכריק ַא ןופ דעילגטימ ַצ
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 ךילריטַאנ ; רעטיײברַא-דלעפ יד ןעשיווצ ןוא סניבעק יד ןיא ןעניּפ
 ענעדעישרעפ עלא ןוא ,גנילבעיל רעסיורג ַא ןעוועג ןעטרָאד ךיא ןיב
 געלפ ךיא .ןרעיוא עניימ ןיא ןערָאװעג טמױרעגניירַא ןענייז ןענאלק

 -ליבעג ןעבָאה ךיז ןעשיווצ עדייב רימ ןוא רעטומ ןיימ ןעבענרעביא סע
 -ניהרעפ ןעבָאה ריס .עדנעדייל יד ןעפלעה וצ עטימָאק ןימ ַא טעד
 -ָאה ןוא ןעטייקמאזיורג יד ןופ ?ייהט ןעסיורג ַא טרעטשעג ןוא טרעד
 -ָאה רימ סָאװ טייקסטוג עסיורנ יד ראפ טרילוטַארג טסבלעז ךיז ןעב
 רעטסנרע ןיימ ,טּפָא רהעז טריסַאּפ סע יו ,זיב ,ןָאהטענפיוא ןעב
 סבבָאטכ .סָאמ יד טּפַאכעגרעבירַא טָאה ןעבערטש רעניסיילפ ןוא
 ןיימ ייב טגָאלקעב ךיז טָאה ,(רעהעזפיוא רעד ןעסייהעג טָאה ױזַא)
 ךיז ןזומ רע ןוא ןעגלָאפ טינ םהיא ןעליוו ןעווַאלקש יד זַא ,רעטָאפ
 רעדנעבעיל ַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןייס .עלעטש רעד ןופ ןעגאזטנע
 ךיז טָאה רעכלעוו ןַאמ ַא רעבָא ,רעטומ ןיימ וצ ןַאמ רעגיבעגכָאנ ןוא
 זיא סע זַא ,ןענופעג טָאה רע ןעוו ,ןערעטש םענייק ןופ ןעזָאלעג טינ

 ןייז טלעטשעגקעװַא טָאה רֹע ןוא ,ןערעוו ןָאהטעג לָאז סעּפע גיטיונ
 - ןיימ וצ טָאה רע .רעטייברַא-דלעפ יד ןוא זנוא ןעשיווצ זלעפ ַא יו סופ
 ךֶאד ,ךַארּפש רעכילפעה ןוא רעכייוו ַא ןיא ןליפא ,טגָאזעג רעטומ
 יריוו עצנַאנ יד יז זיא זיוה ןיא רענעיד יד רעביא זא ,רהָאלק רהעז
 "ימ טינ רענייק ךיז ףרַאד רעטייברַא-דלעפ יד ןעגעוו רעבָא ,ןיהט

 2 .ןעש
 םהיא טימ טגעלפ רעטומ ןיימ יווװ ןערעה לָאמ ַא געלפ ךיא :
 -רע וצ םהיא ןיא ןעכוז טנעלפ ןוא סרעגענ ןופ ןעגאלק ןעגעוו ן'הנעט
 -היר ערהיא וצ ןערעהוצ ךיז טגעלפ רע .ןעלהיפעג עשיטַאּפמיס ןעקעוו
 ךֶאד טמוק סע, .טייקכילפעה רעטסטלַאק רעד טימ תושקב עדנער
 ןעטלַאה ךיא לָאז, ,ןענָאז רע טגעלפ ,"עגנַארפ רעזעיד וצ רעמיא
 רהעז זיא סבבָאטס ? ןעזָאלקעװַא םהיא ךיא לָאז רעדָא ,ןע'סבבָאטס

 ַא יו ךילשנעמ זיא ןוא ןַאמ-סטפעשעג רעכילרהע ,רעכילטקניּפ ַא

 ןעו ןוא ,טינ סע טבעיג ךָאז ענעמָאקלָאפ ןייק .ןייז ףרַאד שנעמ
 ןעוו ,סעלַא ןוא גנורהיפ ןייז ןעציטשרעטנוא ךיא זומ םהיא טלַאה ךיא

 טגָארט גנורעיגער עדעי .ןרעלהעפ עניילק לָאמ ַא ןעכַאמ וליפא לָאז רע

 רעווש ןעלאפ ןעלגער עניימעגלַא .טייקגנערטש עגידנעווהטָאנ ךיז ןיא

 טכַארטעב רעטָאפ ןיימ טָאה לעגער ןעטצעל ןעזעיד .עלעפ עסיוועג ןיא
 .סרעגענ יד ןעגענ ןעטײקמַאזיורג עלַא ראפ ננורעפטנערעפ ַא סלַא
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 וצ טייקניצרעהטוג ןוא טייקגיטכערעג ןופ עעדיא ןייז טעדליבעג טָאה
 זַא ,ןעכער ךיא .,ריִלָאֹק רעייז ןופ ןעפוטש ענעדעישרעפ יד טיול ייז
 ךאפנייא ןוא ןעפָא םהיא טלָאװ רענייא ןעוו סָאד ,רעכיז ןיב ךיא
 טשטעווקעג ךיז רע טלָאװ ,תומשנ ןעבָאה סרעגענ ביוא ,טגערפעג
 זיא רעטָאפ ןיימ רעבָא .אי טגָאזעג ךָאד טכָאװ ןוא טשטעווקעגנ ןוא

 -ער ;  ןעכַאז עגיטסייג טימ ןעמהענרעפ וצ ךיז ןַאמ רעד ןעוועג טיג
 ,טָאג ןיא ןעביולג םעד רעסיוא טַאהעג טינ רע טָאה ןעלהיפעג עזעיניק
 .טפַאשלעזעג רעכיוה רעד ןופ ּפָאק רעד ןעוועג םהיא ייב זיא רעכלעוו

 ןיא רע .סרענענ טרעדנוה ףניפ ַא טַאהעג טָאה רעטאפ ןיימ :
 ןַאמסטּפעשעג רעכילטקניּפ ,רעמַאזבערטש ,רעגנערטש ַא ןעוועג
 ןוא עמעטסיס א ךָאנ ןעגעוועב טפראדעג םהיא ייב ךיז טָאה ךַאז עדעי
 ןעוו ,טצעי .,רָאָאה ן'פיוא ןערעוו טרהיפעגנסיוא טפראדעג טָאה סעֶלַא
 טרהיפעגסיוא טפראדעג טָאה סעלַא סָאד זַא ,ןעטכַארטעב טכעוו וד
 ,סרעגענ עגיהעפנוא ,עדנרעדױלּפ ,עליופ עטּפַאכ ַא ךרוד ןערעוו
 רעד ןיא ןערָאװעג טעװעדָאהעג ןעבעל ןעצנַאג רעייז ןענייז עכלעוו
 עטסנעלק יד טַאהעג טינ ןעבָאה עכלעוו ןוא טייהנעסיוונוא רעטסערג
 ,טײברַא ןופ ןעהערדסיוא ךיז רעסיוא ןענרעל וצ סעּפע טייהנעגעלעג
 -וקעגרָאפ ןענייז עיצַאטנַאלּפ ס'רעטָאפ ןיימ ףיוא זא ,ןעהעז וטסעוו
 -נייּפ ןוא ךעלקערש ןעהעזעגסיוא ןעבָאה עכלעוו ,ןעכַאז עלעיפ ןעמ
 .ךיא יו דניק ןעלָאפלהיפעג ַאזַא רַאפ ךעל

 ןעסיורג ַא -- ,רעהעזפיוא ןייא טַאהעג רע טָאה םעד רעסיוא
 -רעוו ןופ ,סעקַאלוק עקרַאטש רָאָאַּפ ַא טימ ?רעק ןעבָארג ןעכיוה
 -לעוו ,(ןַאמסדנַאל ַא רענייד --- ,ןעהייצרעפ רימ טסעוו וד) ,טנָאמ
 טייקמאזיורג ןוא טײקטרַאה ןופ ערהעל יד טכַאמעגכרוד טָאה רעכ
 -ומ ןייפ .ןעריציטקארַּפ געמ רע זַא םָאלּפיד םעד ןעמוקעב טָאה ןוא
 רעבָא ,טינ ךיוא ךיא ןוא ןעדייל טנעקעג טינ לָאמ ןייק םהיא טָאה רעט
 -עיד ןוא ; רעטאפ ןיימ ףיוא טולפנייא ןעצנַאנ םעד טַאהעג טָאה רע
 -נאלּפ רעד רעביא רעשרעה רעגידנעטשלָאפ רעד ןעוועג זיא ןַאמ רעז

 .עיצַאט
 בָאה ךיא רעבָא .לעגניא רעניילק ַא ןעוועג סלאמאד ןיב ךיא

 "עפעשעב עכילשנעמ עלא ראפ עכעיל עכלעזעיד טַאהעג סלאמאד ךיוא
 -שנעמ יד ןערידוטש וצ טפַאשנעדייל ןימ ַא זיא סָאד ,טנייה יו ןעסינ
 יענ ףיס טגעלפ ןעמ .זיא יז עטרָאפ רעכלעוו ןיא ךיילג ץנַאג ,טייח
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 ןוא ןענַאטשרעּפ טינ ןעבָאה רעטאפ ןיימ ןוא רעדורב ןיימ סָאװ ןעכַאז
 "רעפ רעבָא סע טָאה רעטומ ןיימ .וצרעד ניטליגכיילג ןעוועג ןענייז

 רעד ןוא ן'דערפלַא טימ טנעירקעג לָאמ ַא ךיז בָאה ךיא ןעוו .ןענַאטש
 ןיימ ןיא ןהעגניירַא ךיא געלפ זייב טקוקענ רימ ףיוא טָאה רעטָאפ
 -עג ךיא .ןעצעזרעדינַא רהיא ןעבענ ךיז געלפ ןוא רעמיצ ס'רעטומ
 -ַאב עכיײלֿב ערהיא טימ ,ןעקוק רימ ףיוא טגעלפ יז יוװ טַארוקַא קנעד
 ןיא ןָאהטעגנָא ,ןעגיא עטסנרע ,עכייו ,עפיט ערהיא טימ ,ןעק

 רעדיילק עסייוו ןעגָארטעג לָאמ עֶלַא טָאה יז --- דיילק ןעסייוו רהיא

 -רעביא ,ןעכַאז ענעדעישרעפ ןיא עינעשז ןעסיורג א טאהעג טָאה יז
 ןופ יו רהעמ עמיטש ַא טימ ןעגניז טנעלפ יז ןוא ,קיזומ ןיא טּפױה

 ןעגיילרעדינַא געלפ ךיא ןוא ,יורפ רעכילברעטש א ןופ יו סלַא ךאלמ ַא

 נעלפ ןוא ןעמיורט ןוא ןענייוו געלפ ןוא סיוש רהיא ףיוא ּפָאק ןיימ

 -סיורא סָאד טינ ךַארּפש ןייק רָאנ בָאה ךיא סָאד ,הֶא ,ױזַא ןעלהיפ
 .ןעבעגוצ

 לעיפ ױזַא יירעװַאלקש יד ןעגעוו ךָאנ ןעמ טָאה ןעטייצ ענעי ןיא
 זיא יז זַא ,ט'מולח'ענ טינ ךיז טָאה םענייק .טצעי יו טריטוקסיד טינ
 ,ךילדעש

 קנער ךיא ,טארקָאטסירַא רענערָאבעג ַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןיימ
 טָאה ןוא טפַאשלעזעג ערעכעה ַא ןיא ןעוועג רע זיא רעהירפ רָאנ זַא
 ןעד ,ךיז טימ ץלָאטש ןעכילגינעק ןעטלַא ןייז טכארבעג טרָאד ןופ

 שטָאב ,רענייב יד ןיא ןעסקַאװעגנייא םהיא ייב ןעוועג זיא סָאד
 .עילימַאפ רעגילעדַא ןייק טינ ןוא רעמירָא ןייא ןופ רע טמַאטש ןיילַא

 .םהיא ןיא ןעבעגעגנייא ךיז טָאה רעדורב ןיימ
 ,ןעסיו וד טזומ ,טלעוו רעצנַאג רעד ןיא טַארקָאטסירַא רעד

 רענירדינ ןעהעטש עכלעוו ,ןעשנעמ ראפ עיהטַאּפמיס ןייק טינ טָאה
 -נוא ראפ טכארטעב רע סָאװ סָאד .טפַאשלעזעג רעד ןיא םהיא ראפ
 רע ןעוו טלַאק ץנַאג רע זיא כַאלק ןייז ןיא ןעדייל ןוא תורצ ,טכער
 ייווצ עזעיד ןעשיווצ עיניל סגנודייש יד .סַאלק רעדנַאנַא ןיא סע טהעז

 ןע ש יו ו צ  .ברַאפ טיוה יד ןעוועג רעטָאפ ןיימ ייב זיא ןעסַאלק
 ןייק ןעועג טינ זיא ןע כייל ג ןייז ןופ ןעשנעמ

 רעבָא ,גיצרעהטונ ןוא גיטכירפיוא ױזַא ןייז לָאז רעכלעוו ,ןַאמ
 .א ןעטַאלומ .עצרַאװש רָאג) ןערילָאק-טיזה יײלרעלַא ןופ רעגענ םעד
 רע ןוא יחיח-ןוא ישנעמ ןעשיווצ טויק יא פלַאיטכַארטעב רע .טָאה (.וז {
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 "יא ןעשרעה וצ אנַאיזיאול ןיא טצעזעב ךיז טָאה רעניימ ןוא ,רוטַאנ
 .ייז ןופ הסנרּפ ןייז ןעהעיצוצסיורא ןוא ןעיורפ ןוא רענעמ רעב

 גידנעהעטשפיוא טצעזעגטרָאפ רעלק טנייס טָאה ,רעטומ ןיימ

 -עדנַא רעד ףיוא ןעגנַאהעג זיא רעכלעוו ,דליב ַא וצ גידנעהענוצ ןוא
 "רעפ ןופ לופ קילב ַא טימ םהיא ףיוא גידנעקוק ןוא רעמיצ טייז רער
 קק !עגילייה ַא ןעווענ זיא יז -- ,גנורעטעג
 ךילניישרהַאוו זיא יז ! ןיימ ךיא סָאװ טסייוו וד ! ױזַא טינ רימ ףיוא

 -עג בָאה ךיא יװ טייוו ױזַא ןעד ,שנעמ סלַא ןערָאװעג ןערָאבעג רָאנ
 -שנעמ ןופ רוּפש ןייק טַאהעג טינ ךיז ןיא יז טָאה ,ןעטכארטעב טנעק-
 ,יז טקנעדעג סָאװ רערעדעי ןוא ,ןרעלהעפ רעדָא טײקכַאװש עכיל

 ,רעטדנַאוװרעפ ,רעטנַאקעב ,רענעיד ,שנעמ רעיירפ ַא רעדָא ווַאלקש ַא
 "ומ עזעיד ,עניזוק עבעיל ,ריד גָאז ךיא ,עבלעז סָאד ןעגָאז עלַא --

 ןעשיווצ ןערהָאי עגנַאל ןענַאטשעג זיא עכלעוו ,ןעוועג סע זיא רעט
 רעלק טנייס טָאה ! רעטומ ,ָא ! רעטומ ,ָא .תוסרוקיּפא ןוא רימ
 ךיז ןַאד ןוא ,תולעפתה טימ דנעה יד ךיז גידנערעמאלק ןעפורענסיוא

 -רעדינַא ךיז טָאה ןוא ןעגנאנעגקירוצ רע זיא גידנעטלַאהקירוצ גנולצולּפ

 : טצעזעגטרָאפ טָאה ןוא ,ןַאװיד ן'פיוא טצעזעג
 זַא ,טגָאז ןעמ : גניליווצ ַא ןעוועג ןענייז ךיא ןוא רעדורב ןיימ

 רעבָא .ןרעדנַא םוצ רענייא ךילנהע רהעז ןענייז גניליווצ ַא ןופ רעדניק
 ןופ רענייא ךּפיה רעד עדארג ןעטכיזניה עלַא ןיא ןעוועג ןענייז רימ
 -רַאװשי-ךעּפ ,ןעניוא עגידרעייפ עצרַאוװש טַאהעג טָאה רע .ןרעדנַא

 עכייר א ןוא ל?יפָארּפ ןעשימיור םענייפ ,ןעקרַאטש ַא ,רָאָאה עצ

 ענעדליג ,ןעגיױא עָאלב טָאהעגנ בָאה ךיא .ברַאפ טכיזעג עניורב

 זיא רע .ברַאפ סטכיזעג עלעה ַא ןוא עניצ-סטכיזעג עשיכירג ,רָאָאה
 -נוא ןוא שירעמיורט ךיא ןוא ,םאזקרעמפיוא ןוא גיטעהט ןעוועג
 ןעשנעמ וצ ןוא דניירפ ענייז וצ גיצרעהטונ ןעוועג זיא רע .גיטעהט
 ןופ ערענירדינ ןעגענ שירעשרעה ןוא ץלָאטש רעבָא ,ןעכיילג ןייז ןופ
 טלעטשעג ךיז ןעבָאה סָאװ יד ןענעג ךילמרַאברענוא ץנַאג ןוא ,ךיז
 ןופ רע ,ןעווענ עדייב רימ ןענייז טייל-סטייהרהַאו .םהיא ןעגענ
 רענייא ךיז ןעבָאה רימ .םזילַאעדיא ןופ ךיא ןוא הטומ ןוא ץלָאטש
 זיא רע .ךילנייוועג ךיז ןעבעיל ךעלנניא יוװ טבעילענ ןרעדנַא םעד
 .ס'רעטומ ןיימ ךיא ןוא גנילבעיל ס'רעטָאפ ןיימ ןעווענ

 ענערעישרעפ רעביא ?היפעג ןעכילקנערק ןימ ַא טַאהעג בָאה ךיא

 יז +
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 ןוא ןעטייקגיטכערעגנוא עלַא עזעיד ןייש ןעניטכיל םעד ןופ ןעטלַאהעב
 ףיוא טזיירעג בָאה ךיא ןעוו .ןעקנוזעגטימ ןרעג ךיא טלָאװ ,תורצ
 "רע טָאה ץעזעג סָאד יװ ןעהעזעגוצ בָאה ןוא קירוצ ןוא ןיה ןעפיש יד
 וצ לרעק ןעבָארג ,םעניימענ ,ןעטפַאהלעקע ,ןעלַאטורב ןעדעי טביול
 ןוא ןעיורפ ,רענעמ לעיפ ױזַא רעביא טָאּפסעד רענעמָאקלָאפ ַא ןייז

 ןענע'בנג ןוא ןעלדניוושסיוא ,ןעביור טנעקעג טָאה רע ואוו ,רעדניק

 עכלעזַא ןעהעזעג ָאזְלַא בָאה ךיא ןעוו --- ,ןעפיוק וצ ייז םוא דלעג
 ןוא ךעלדיימ עגנוי ןופ ,רעדניק עזָאלפליה ןופ סרעציזעב סלַא םיאורב

 -נַאג יד ןוא ,דנַאל ןיימ ןעכולפרעפ וצ טיירעב ןעוועג ךיא ןיב ,ןעיורפ
 ! עסַאר עכילשנעמ עצ

 .ןעפורעגסיוא ַאילעפָא ססימ טָאה ! ןיטסונוא ,ןיטסוגוא ---
 ןיא ךָאנ בָאה ךיא .טגָאזעג גונענ ןיוש טסָאה וד זַא רעכיז ןיב ךיא
 ,דרָאנ יד ןיא טינ וליפא ,טרעהעג טינ סעכלעזַא ןעבעל ןיימ

 עכילצעלּפ ַא טימ טגנָאזעג רעלק טנייס טָאה ! דרָאנ יד ןיא --
 -כַאנ ןעכילנייוועג ןייז גידנעמהעננָא ןוא קורדסיוא ןייז ןיא גנורעדנע
 רעדעי ןיא גיטולבטלַאק טייז דרָאנ יד ןופ עטייל רהיא ; ןָאט ןעניסעל
 .יװ גרַאב ַא ןעגײטשּפָארא ןוא ףיורא לענש ױזַא טינ טנעק רהיא  .ךַאז
 .ןָאהט סָאד ןעפראד רימ ןעוו ,רימ

 .טגָאזענ אילעפִא ססימ טָאה ,זיא ענארפ יד רעבָא ,טונ --

 עשלעווייט א זיא יז-- זי א עג אר פ יד  ,סיווענ ,הֶא --
 ןעניריורט ןענידניז אזא ןיא ןעמוקענ ך י א ןיב ױזַא יו ! ענַארפ

 -רעוו עטלַא עטוג עבלעזיד טימ ןרעפטנע לע ךיא ,לעװ { דנַאטשוצ
 ךיא .נָאטנוז ן| ע ד ע י ןענועל ךימ טסגנעלפ וד עכלעוו טימ ,רעט
 -ָאֹפ ןיימ ןעוועג ןענייז רענעיד ענייפ .השוריב ןעמוקעג וצרעד ןיב
 .ס'רעטומ ןיימ ןעוועג ןענייז ייז ,ךילטנענייא טסייה סָאד ,ס'רעט

 סָאד .ןעמוקענוצ ךָאנ ןענייז סָאװ יד ןוא ייז ; עניימ ייז ןענייז טצעי
 ,סערעטניא רעשביה ַא ןיוש זיא

 -גנעדינ ןופ ןעמוקעגנ טשרעוצ זיא טכייוו וד יו ,רעטאפ ןיימ
 רעטכע ןא --- ,רעטָאפ ןייד יוװ שנעמ ַאזַא רָארג ןעוועג זיא ןוא דנַאל
 "רעזייא ןייא טימ ןוא לעדע ,שינרענע ,ךילרהע --- רעמיור רעטלַא
 "רעה וצ דנאלגנעדינ ןיא טצעזעב ךיז טָאה רעטָאפ ןייד .ןעליוו םענ
 רעד ןופ הנויח ןייז ןעהיצוצסיורא ןוא רענייטש ןוא ןעזלעפ רעביא ןעש
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 ןענייז סָאװ ןעכאז יד סָאד ; טלעפעג רימ יו לעיפ ױזַא םהיא ןעבעג
 רעדורב וצ ךיא בעיג ,םענעגנַאנוא ןוא גיצומש ,רעווש רימ ראפ-
 ,ןהעטש ישַאװק ןעטרָאד לָאז ,ךימ טנערב ןנוז יד ?ייו ; ישַאװק
 ישַאװק ,ןעטייברַא ישַאווק לָאז ,ןעטײברַא וצ טנייפ בָאה ךיא לייוו
 ןעגעיל לָאז ישַאװק ; ןרהעצרעפ סע לָאז ךיא ןוא דלעג ןענעידרעפ לָאז

 ; ךיש ענעקורט טימ ןהעגרעבירַא ןענעק לָאז ךיא ןוא עטָאלב ןיא
 ױזַא ,ליו ר ע סָאװ טינ ןוא ?יו ך י א סָאװ ןָאהט לָאז ישַאווק
 .דייה-רעטנוזעג ןדע ןג ןיא ןהעג ךיז רע ןעק ןאד ןוא טבעל רע יו גנַאל
 -עי ףיוא רעדרָאפ ךיא .יירעװַאלקש ןופ טלַאהניא רעד זיא סָאד טָא|

 רימ לָאז ןוא יירעווַאלקש ןעגעוו עצעזעג ערעזנוא ןעזעל לָאז רע ןרעד
 טדער ןעמ .סרעדנַא סעּפע ןעשטייטסיוא ןעטרָאד ןעק רע ביוא ןעגָאז
 ! עידעמָאק ַא רַאפ סָאװ ! יירעפַאלקש ןופ ךיור ב סימ םעד ןעגעוו
 ! ךיורבסימ ןעדעי ןופ דנורג רעד זיא ט ס ב ? ע 1  ײרעװַאלקש

 םעד ךרוד טינ טָאה דנאל סָאד סָאװ ראפ דנורג רעניצנייא רעד ןוא
 יד יו ,רעסעב לעיפ טרהיפעג טרעוו סע לייוו ,זיא םודכ ןופ הלּפמ יד

 לייוו ןוא עדנַאש סיוא ,דיילטימ סיוא .ןעביולרע עצעזעג עננערטש

 ןייק טינ ןענייז רימ לייוו ,ןעיורפ ןופ ןעריובעג ןעשנעמ ןענייז רימ
 עדליוו ערעזנוא סָאװ טכַאמ עלופ יד סיוא טינ ריס ןעצונ ,תויח ערליוו
 יו ןעלדנַאה עכלעוו ,עגינעי יד .דנעה יד ןיא זנוא ןעביג עצעזעג
 יד סיוא טינ ךיוא ְךָאנ ןעצונ ,ןעוואלקש יד ןענעג סעיטסעב עדליוו
 .עצעזעג יד ןופ טפַארק עצנַאג

 טימ קירוצ ןוא ןיה רעמיצ ן'רעביא ןעגנאגעג זיא רעלק טנייס
 זיא רע ןעו ןעוועג זיא טייהנהָאװעג ןייז יו ױזַא ,טירט עלענש
 טימ טנערבעג טושּפ טָאה ,טכיזעג ענהעש ןייז .טגערענפיוא ןעוועג
 יעג ןעבָאה ןעגיוא עיולב עסיורג ענייז .להיפעג ןייז ןופ ץיה רעד
 רעסיורג ןופ דנעה יד טימ טײברַאעג טָאה רע ןוא רעייפ טצירּפש
 טינ לָאמנייק ְךָאנ םהיא טָאה עכלעוו ,ַאילעּפָא ססימ .גנוגערפיוא
 .ליטש ץנַאנ ןעסעזעג זיא ,דנַאטשוצ ןעטגערעגפיוא ַאזַא ןיא ןעהעזענ

 גידנעלעטשּפָא גנולצולּפ ךיז טגָאזעג רע טָאה ריד גָאז ךיא --
 ,םעד ןעגעוו ןעדייר וצ טינ קעווצ ןייק טָאה סע זַא ,עניזוק ןייז רַאּפ
 ךיא ןעוו ,ןעטייצ ןעוועג ןענייז סע סָאד ,ןעגָאז ריד זומ ךיא רעבָא
 טלָאװ ןוא ןעקניזנויא לָאז דנַאל עצנַאג יד ןעוו סָאד ,טכַארטעג בָאה
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 טינ ךיז רעדנואוו ךיא סָאד ,גנוניימ ןיימ טימ גינייוו ױזַא גנורהיפ
 .רימ טס'רסומ וד סָאװ

 -נעצעזרעדינַא ךיז טנָאזעג רעלק טנייס טָאה ,עניזוק עבעיל ---
 ,סיוש רהיא ףיוא ּפָאק ןייז גידנעניילרעדינא ןוא דרע רעד ףיוא גיד

 ןיב ךיא זַא ךָאד טסייוו וד .טסנרע ױזַא דייר עניימ ןָא טינ םהענ
 לעסיבַא לָאמ עלַא ךיד ליוו ךיא .גנוי רענעזָאלוצ ַא ןעוועג לָאמ עלַא

 וד זַא סייוו ךיא ,טסנרע טסרעוו וד יו ,ןהעז וצ זיולב ,ןעציירפיוא
 ךיא סָאװ רהעז ךימ טקנערק סע ןוא ,עטונ רהעז ,עטוג ַא טזיב
 .ךיד ץייר

 -עפָא סכימ טָאה ,גנוי ןיימ ,ךַאז עטסנרע ןא רהעז זיא סָאד --
 .ןרעטש ןייז ףיוא דנַאה רהיא גידנענײלפױרַא טגָאזעג ַאיל

 טסנרע ןעדייר ךיא לע טגָאזעג רעלק טנייס טָאה ,טצעי --
 רָאנ ןעק עגארפ ןעוואלקש רעד ןענעו .,עטכישעג רעצנאג רעד ןעגעוו
 -טסייג --- ,ןופרעד דלעג ןעכַאמ עכלעוו ,רעצנאלפ .,גנוניימ ןייא ןייז

 -יטילָאּפ --- ,סרעצצנאלפ יד וצ ןעלכיימשוצ ךיז ןעליוו עכלעוו ,עכיל
 םעד ןעגייב ןוא ןעהערד --- ,ןעשרעה םעד ךרוד ןעליוו עכלעוו ,רעק
 ייז .ןעניוטש וצ זיא סע סָאד ,גיצנוק ױזַא לַארָאמ יד ןוא גנוצ
 -ָאז ייז זַא ,טליוװ רהיא סָאװ סעלא ןוא לעביב יד ,רוטַאנ יד ןעגניווצ
 ןופ רָאָאה ַא טינ טביולג טלעוו יד רעבָא .ןעקעווצ ערעייז ןענעיד ןעל

 ,גנוניימ ןיימ ךָאנ ןוא לעווייט םעד ןופ טמוק סָאד .ןעצנוק עֶלַא עזעיד
 .טײברַא ס'לעווייט םעד ןופ עבָארּפ עטסנהעש יד סָאד זיא

 םהיא טָאה ןוא טײברַא רהיא טגײלעגקעװַא טָאה ַאילעפָא ססימ
 *ַאר עכיא רהיא ןופ טָאה רעלק טנייס .גנושַאררעביא טימ טקוקעגנָא
 ,טצעזעגטרָאפ טָאה רע ןוא ןעלָאװקעג גנוש

 ',ָאט סָאד ריד לע ךיא רעבָא ,ןרעדנואוו וצ ךיז טסנייש וד ---

 סָאװ ,קסע ןעוואלקש רעטכולפרעפ רעזעיד זיא סָאװ .,ןערהעלקרע םָאק
 --עפ יד ּפָארַא םהיא ןופ םהענ ? טייל ןוא טָאנ ןופ ןעטלָאשרעפ זיא

 יד ןעהעז וטסעו ,זיא רע יוװ טעקַאנ ןהעטש םהיא זָאל ןוא גנוצוּפ
 ןיא טהעטשעב יז .טלַאטשעג רעניטכיר רהיא ןיא ענארפ ןעוואלקש

 ןוא דנעסיוונוא זיא (רעגענ רעד) ישַאווק רעדורב ןיימ סָאד ,םעד
 ךיא סָאוי ראפרעד סָאד ; קרַאטש ןוא טנרעלעג ןיב ךיא ןוא ,ךאווש
 | א םָאה רע סָאװ סעלַא ןענ'בנג םהיא ייב ךיא געמ ,ןעק ןוא סייוו
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 .הטוַאס רעד ןופ עלַא רהיא ; יז וד טסגידייהטרעפ סיוועג --
 ? טינ כע טוהט רהיא ןעוו ,ןעוואלקש רהיא טלַאה סָאװ וצ

 רענייק סָאד ,ןעקנעד טסנעק וד זַא ,גידלושנוא ױזַא וטזיב ---
 -נוא ראפ טלַאה ןיילַא רע סָאװ ךַאז ַא טינ טוהט טלעוו רעזעיד ןיא
 טסָאה וד סָאװ ןָאהטעג סעּפע טינ וטסָאה רעדָא טינ וטסוהט 4 טכער
 ? טכערנוא ראפ ןעטלַאהעג

 טָאה ,הטרח ףיורעד ךיא בָאה ,טכערנוא סעּפע והט ךיא ביוא ---
 .ןעלזיּפש יד טימ קרַאטש גידנעּפַאלק טרעֿפטנעעג ַאילעפָא ססימ

 גידנעלײשּפָא טגָאזעג רעלק טנייס טָאה ,ךיוא ךיא והט סָאד --

 .הטרח רדככ בָאה ךיא .ןיסלעּפא ןייא

 ? רעדעיוו לָאמ עלַא סע וטסוהט עשזיסָאװ ֹוצ ---

 םעדכָאנ ,ךַאז עטכערנוא ןייק ןָאהטעג טינ לָאמ ןייק וטסָאה --

 עבעיל ןיימ ,טַאהעג הטרח ןעכַאז עכילטע ףיוא ןיוש טסָאה וד יו

 ? עניזוק
 ססימ טָאה ,רבוג ךימ זיא ערה רצי רעד ןעוו רָאנ רעבָא ,סעי --

 .טגָאזעג ַאילעפָא

 ךימ זיא ערה רצי ןיימ ; הרצ ןיימ ךיוא עקַאט זיא סָאד --

 .רבוג ךיוא

 ןעטלַאהוצּפָא ךיז לָאמ ןעדעי סנעטסגינייוו סילשעב ךיא רעבָא --

 .טגָאזעג ַאילעפָא ססימ טָאה .טכערנוא ןָאהט ןוֿפ

 ןָאהטעג טינ רהעמ ךיא בָאה רהָאי ןהעצ עטצעל יד ראפ ,לעוװ --
 טנייס טָאה ,ךיוא טצעי ךָאנ ךיז סילשעב ךיא ןוא ןעכילשעב וצ ךיז יו
 דניז ןייק רָאג ןיוש וטסָאה .סע טביילב ייברעד ןוא ,טגָאזעג רעלק

 ? עניזוק ,טינ
 טָאה ןוא טגָאזעג טסנרע ַאילעּפָא ססימ טָאה ,ןיטסוגוא ןיזוק ---

 ,רסומ ןייד ןעידרעפ ךיא זַא קנעד ךיא .טיײברַא רהיא טגיײלעגקעװַא
 ױזַא טינ סע סייוו רענייק .תמא זיא טנָאזעג טסָאה וד סָאװ סעֶלַא ןעד
 "יווצ זַא ,רימ סע טנייש ,ןעמעלַא ךָאנ ךָאד ,טסבלעז ךיא יו טוג
 זַא ,טנייש רימ .דעישרעטנוא רעסיורג ַא ָאד זיא רימ ןוא ריד ןעש
 עלַא ןָאהט לָאז ךיִא רעדייא דנַאה ַא ןעדײנשּפָא רעהירפ ךיז טלָאװ ךיא
 ןיימ טמיטש ךָאד .טכער טינ זיא יז זַא ןיפענ ךיא עכלעוו ךַאז ַא גָאט
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 -ייא ערעייז טינ וליפא ןעהעטשרעפ עכלעוו ,ןעשרעהעב טינ טסבלעז
 -שנעמ רעד ןופ טפלעה עטסערג יד זיא ױזַא ןעד -- ,ןעכערעטניא ענעג

 ןעלהיפעג עכילשנעמ טימ שנעמ רעכילרהע ןייא ָאזלַא ןעק סָאװ .טייה

 יו ,טריזינאגרָא ױזַא זיא עכלעוו ,טּפַאשלעזעג ַא ןיא רהעמ ןָאהט

 ןעפיוק טינ ןעק ךיא ? ץרַאה יד ןעכַאמ טרַאה ןוא ןעגיוא יד ןעכַאמוצ
 רעטיר רעדנרעדנַאװ ןייק ןרעוו טינ ןעק ךיא .לעווייט ןעמירָא ןעדעי
 -עב טרעוו סָאװ טכערנוא ןרעדעי ראפ טפַאשנעכער ןעמהענ ןעהעג ןוא
 ,ןָאהט ןעק ךיא סָאװ עניצנייא סָאד .עזעיד יו טדָאטש ַאזַא ןיא ןעגנַאג
 .ןעכַאז עכלעזַא ןיא ןעטייוו ןופ ןעטלַאה וצ ךיז זיא

 רע .טלעקנודרעפ עלייוו ַא ךיז טָאה טכיזעג ענייפ ס'רעלק טנייס
 ןייז ףיוא ךיז טָאה רעבָא גנולצולּפ .ןעדעירפוצנוא ןעהעזעגסיוא טָאה
 : טגָאזעג טָאה רע ןוא לעכיימש ַא ןעזעיוועב םינּפ

 ור .טרעמוארעפ ןעטרָאד וטסהעטש סָאװ עניזוק ,םוק ---
 רָאפ טהעג סע סָאװ רָאָאה ַא רָאנ ?עטלעּפש ַא ךרוד ןעהעזעגנ טסָאה
 ןענעק ןעלָאז רימ ןעוו .ןעמרָאפ ענעדעישרעפ רעטנוא טלעוו רעד ןיא
 -יווצ רָאפ ןעמוק סָאװ ,ןעכאז עגירעיורט עלא ןעהעז ןוא ןעשרָאפכיױא
  ,סעלַא וצ הטומ רעזנוא ןערָאלרעּפ רימ ןעטלָאװ ,ןעשנעמ יד ןעש
 ,ךַאז רעדעי וצ ןעקוקוצ ?עיפ וצ ךיז לָאז ןעמ יו ױזַא עדארג זיא סע
 "וצ ךיז טָאה רעלק טנייס ןוא .ךיק ס'הַאניד ןיא ןָאהטעג טרעוו סָאװ

 .דנַאה ןיא גנוטייצ יד ןעמונעג טָאה ןוא אפָאז ן'פיוא טנהעלעגקיר
 רהיאןןעמונעגסיורַא טָאה ןוא טצעזעגרעדינַא ךיז טָאה ַאילעּפָא ססימ

 טייצ ַא טָאה יז .טנרָאצרעפ רהעז ןעסעזעג זיא ןוא טיײברַא-קירטש
 : ןעגנאפעגנָא רעדעיוװ יז טָאה ןאד ,ןעגיוושעג ןוא טקירטשעג גנַאל

 טכייל ױזַא טינ ןעק ךיא זַא ,ןיטסונוא ,ןעגָאז ריד זומ ךיא --
 ריד ןופ סואימ רהעז זיא סע .ןעכאז עכלעזַא ןעגָארטרעכירַא ֹוד יוו

 ! גנוניימ ןיימ זיא סָאד .עמעטסיס אזַא ןעגידייהטרעפ וצ

 "םיוא טגָאזעג רעלק טנייס טָאה 4 רעטייוו ןיוש זיא סָאװ ---

 ? ןָא רעדעיװ ןיוש טסגנַאפ .ּפָאק םעד גידנעבייה

 {עגידייהטרעפ וצ ריד ןופ סואימ רהעז זיא סע זַא .,,גָאז ךיא ---
 .ץיה רהיא טימ טגָאזעג ַאילעּפָא ססימ טָאה ! עמעטסיס ַאזַא

 ,טגָאזעג סע טָאה רעװ ! עמעטסיס יד גידייהטרעפ ך י א --
 ,טגָאזעג רעלק טנייס טָאה ? יז גידייהטרעפ ךיא זא
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 זיא רע ואוו ,רעמיצ ס'רעלק טנייס ןיא ןיירַא זיא יז ןעוו ןעפורעגסיוא
 .גנוטייצ ַא ןעזעלעג טָאה ןוא ןענעלעג

 ,טגערפעג רע טָאה ? טריסַאּפ ןיוש טָאה הרצ ַא רַאפ סָאװ ---
 ירא יד ןעסימשעג טיוט וצ טָאה עדנַאב עזעיד { טסייה סָאװ --

 : ! עורּפ עמ
 ,ןעמוק וצרעד טעוװ סע זַא ,טנעכערעג לָאמ עֶלַא בָאה ךיא --

 .גנוטייצ יד ןיא גידנעקוק טגָאזעג רע טָאה
 ? םעד ןיא ןָאהט טינרָאג וטסעו ! טנעכערעג ױזַא טסָאה וד --

 -כָאנ לָאז סע רעוו ,םענייק טינ וטסָאה .טנָאזעג ַאילעפָא סכימ טָאה
 ? ןרעדניהרעפ וצ רעטייוו סָאד ןוא ,ןעכַאז עכלעזַא ןעקוק

 ןעגעוו ךיז סע טלעדנַאה ָאד זַא ,טסואוועב ןײמעגלַא זיא סע -- = |
 ךיא סייוו ,םוהטנעגייא ןייז ןרעטשוצ ליוו רענייא ןעוו .םוהטנעגייא
 -עב עמירָא יד זיא טנייש סע יו .ןרעדניהרעפ םהיא ןעק סע רעוו טינ
 סע רעוו טינ ךיא סייוו ,עט'בנג א ןוא עט'רוכש ַא ןעווענ סינעפעש
 .ןעמהעננָא רהיא ראפ ךיז טעוו

 | ןיטסוגוא ,ךילקערש זיא סע -- ,ןיימעג ךאפנייא ץנַאנ זיא סָאד
 .טָאג ןופ ףָארטש יד ןעגנערב ריד ףיוא ךילרעכיז טעוו סע -

 ךיא ןוא ,ןָאהטעג טינ סע בָאה ךיא ,עניזוק ערעייהט ןיימ ---
 טלָאװ ךיא ןעוו ןָאהטעג טינ סע טלָאװ ךיא .ןעפלעה טינ םעד ןיא ןעק

 'ךָאנ ןעלדנַאה ןעשנעמ עשירעדרעמ ,עגירדינ ןעוו .טנעקעג וליפא סע
 -נעטשלָאפ יד ןעבָאה ייז ? ןָאהט ךיא ןעק סָאװ ,רעטקַארַאכ רעייז

 רעד .ןעטָאּפסעד עכילטרָאװטנַארעפנוא ןענייז ייז ,טכַאמ עגיד
 ןייק רָאנ ןיא ךַאז ַאזַא ראפ .ןעצונ טינרָאג טעוװ ךיז ןעשימניירַא
 -רעפ ֹוצ ןיא ןָאהט ןענעק רימ סָאװ ךַאז עטסעב יד .ָאטינ ץעזעג
 .ןהעג ךַאז יד ןעזָאל ןוא ןרעיוא יד ןעּפָאטשרעּפ ,ןעניוא יד ןעכַאמ

 ןוא ,ןרעיוא יד ןוא ןעגיוא יד ןעכַאמרעּפ ןעמ לָאז ױזַא יו ---
 גיהור סָאד ןוא ןעריסַאּפ ןעזָאל ךַאז עכילקערש ַאזַא ןעמ ןעק ױזַא יו
 ? ןעהעזוצ

 -ַָאה ָאד ? ןעטראוורע וטסנעק סָאװ ,דניירפ רערעייהט ןיימ --
 תושפנ עדנעסיוונוא ןוא עליופ עטגירדינרע עסַאלק עצנַאנ ַא רימ ןענ
 -שנעמ רעד ןופ טעטירָאיַאמ יד יו ןעשנעמ עכלעזַא ןופ דנעה יד ןיא
 ךיז ןענעק ןוא םענעי טינ ןענעכערעב סָאװ ןעשנעמ ; ןענייז טייה
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 -רעד רימ טסָאה וד סָאװ םעד ןופ ןעצרעמש עסיורג בָאה ךיא --
 .ןעגנאגעגסיורַא גיריורט זיא ןוא ,טרעפטנעעג יז טָאה ,טלייצ

 יורפ ערעדנַאנַא ץאלּפ ס'עורּפ ףיוא זיא רעטעּפש געט עכילטע

 .ףיק רעד ןיא ןעוועג זיא ַאילעּפָא ססימ .,לעמעז יד טימ ןעמוקעג
 .טגערפעג הַאניד טָאה ? עורּפ טימ ןעהעשעג זיא סָאװ --

 טנַאזעג יורפ יד טָאה ,ןעמוק טינ רהעמ ןיוש טעוװ עורּפ --
 .דֹוסב

 ? טיוט יז זיא ,טגערפעג הַאניד טָאה ? טינ סָאװ רַאפ ---

 טָאה ,רעלעק ןיא ןעטנוא זיא יז ; טַארוקַא טינ ןעסייוו רימ ---
 .ַאילעפָא ססימ ףיוא גידנעקוק טגָאזעג יורפ יד

 "כָאנ האניד זיא לעמעז יד ןעמונעגוצ טָאה ַאילעּפָא ססימ ןעוו
 .ריהט רעד זיב יורפ יד ןעגנַאנעג

 .טגערפעג יז טָאה ? עורּפ טימ השעמ יד ךָאד זיא סָאװ ---

 "ייוו זיא עורּפ ,ןעלייצרעד טינ םענייק טספרַאד וד ,לעװ ---
 ןוא רעלעק ןיא טּפעלשענּפָארַא יז ןעבָאה ייז .רוכש ןעמוקעג רעט
 וַא ,ןעגָאז ייז ןוא ,גָאט ןעצנַאג ַא ןעטלַאהעג יז ייז ןעבָאה ןעטרָאד
 !'א יו ןוא רהיא םורא ןענייו ןענילפ הר
 !טיוט

 טָאה יז ןעוו ןוא ,קערש רַאפ דנעה יד ןעביוהעגפיוא טָאה הַאניד
 .טיוט רעד יו ךיילב ן'ַאװע ןהעזרעד יז טָאה טהערדעגמוא ךיז

 סָאװ וצ ! ט'שולח ַאװוע ססימ ! ןעמערַאברע ךיז לָאז טָאג ---

 ןייז טעװ ַאּפַאּפ רהיא .עטכישעג ַאזַא ןרעה טזָאלעג רהיא רימ ןעבָאה
 דליוו

 טינ סע ךיא לָאז סָאװ רַאפ ןוא ,האניד ,ן'שולח טינ לעװ ךיא ---
 רעד רַאפ יו ןרעה וצ רימ רַאפ רעטכייל טינ ןעד סע זיא ? ןרעה

 .ןעדייל וצ עורּפ רעמירָא

 .רעדניק עניילק ראפ טינ ןענייז ןעטכישעג עכלעזַא --

 םַאזננַאל ןוא נירעיורט זיא ןוא טצפיזעג רעדעיו טָאה ַאווע
 .ּפערט יד ןעגנַאגעגפױרַא

 -עג רעד ךָאנ טגערפעגכָאנ טסנרע רהעז ךיז טָאה ַאילעּפָא כסימ

 ,סעִלַא ןערהאפרע יז טָאה ןע'םָאט ןופ ןוא עטכיש

 יז טָאה ! ךילרעדיוש ךאפנייא ץנַאנ ! קסע רעכילקערש ַא --

 וי 64
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 עטכישעג יד ן'ַאוע טלייצרעד רעטרעוו עכילטע ןיא טָאה םָאט

 ,טרעהעג רהיא ןופ טָאה רע סָאוװ ,עורּפ עטלַא יד ןופ

 ַא ייב ןעוועג יז זיא ןעטרָאד ,יקָאטנעק ןופ זיא עורּפ עטלַא יד

 -יוקרעפ םוצ ךעלרענענ עניילק טעװעדָאהעג טָאה רעכלעוו ,רעטסַאמ

 סָאד .,דניקי-נייז רהיא טימ טפיוקרעפ ךיוא יז רע טָאה טצעלוצ .ןעפ

 טינ רהיא טָאה רעטסַאמ רעד ןוא ךילבעיל ןוא ןהעש ןעוועג זיא דניק

 -קילנ ןעוועג זיא יז ןוא .ךיז ןעבענ דניק סָאד ןעטלַאה וצ טרהעוורעפ

 -עג יז טָאה ןעמ ןוא ןערָאװעג קנַארק כעסימ יד זיא גָאט ןייא ,ךיִל

 -עג יז טָאה דניק-גיוז םעד ,ןעסַאּפפיױא רהיא ףיוא לָאז יז זַא ןעמונ

 טַאהעג טינ טָאה ןוא רעבעיפ ןעמוקעב יז טָאה דלַאב .ךיז טימ טָאה

 ןעמ זַא סעסימ יד ןעטעבעג טָאה יז ,דניק סָאד ןענייז וצ סָאװ טימ

 טלָאװעג טינ סָאד טָאה סעסימ יד ןוא דניק ן'ראפ ךלימ ןעבעג לָאז

 -קערש טגעלפ ןוא ןערָאװעג טרהעצענּפָא דלַאב זיא דניק סָאד .,ןָאהט

 דניק סָאד ןעמהענוצ ןעסייהענ סעסימ יד רהיא טָאה ןאד ,ןעיירש ךיל

 תולוק יד .רעלכייּפש ַא ןיא ןענײלקעװַא טזומעג סע טָאה יז .בוטש ןופ

 טָאה ךילדנע .ךיוא רעלכייּפש ןופ טרעהעג ךיז ןעבָאה דניק םעד ןופ

 םוצ ןעמונעג ךיז יז טָאה ףיורעד .ןעטיוט ַא דניק רהיא ןענופעג יז

 ןעגנילק עכלעוו ,דניק רהיא ןופ תולוק יד ןעקנירטרעפ וצ ,ןעקנירט
 .ןרעיוא ערהיא ןיא גידנעטש

 -עג רעדָא ןעירשעג טינ אוע טָאה ,טגידנעעג טָאה םָאט ןעוו

 ךיילב ןעוועג ןענייז ןעקַאב ערהיא .ןעוהט רעדניק ערעדנַא יװ ,טנייוו

 טָאה יז ,ןעניוא ערהיא רעביא רעבירא זיא ןעטאש רעפעיט ַא ןוא

 .טצפיזעג רָאנ

 .לעטיּפַאק רעטנהעצניינ

 .ןעגנוניימ ערעטייוו ס'אילעּפָא םסיט

 -הָאפ טינ ?עוו ךיא .,דרעפ יד ןערהיפסורַא טינ טספרַאד ,םָאט
 ו .טגָאזעג ַאווע טָאה ,ןער

 .? ַאװע ססימ .;טינ סָאװ רַאפ =
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 טימ ּפָאק ןופ לָאװ ערהיא גָאט עלַא טרימש הַאניד עטנַאט --
 ,סרעגענ ייב יװ טלעזיירסעג טינ ,טשלג ןעגיל ןעלָאז ייז ידכ טעּפ
 .טנָאזעג עניישזד טָאה

 אזָאר טָאה ,לָאװ ןעביילב ךָאד ייז ןעלעוו ןעמעלַא ךָאנ ןוא --
 עגנַאל ערהיא ןעלַאפ ןעזָאלעג ייברעד טָאה ןוא טגָאזעג גידנעכעטש
 .ןעקָאל ענעדייז

 טעוו סיסימ יד סָאװ ןערעה ןעלעוו ךיא טלָאװ ןעגעווטסעד ןופ ---
 .ענייא ךיא יו הטרעוו רהעמ רהיא יו עכלעזא ייווצ ןענייז וצ ,ןעגָאז

 ! טינ ָאר ךייא ףרַאד ךיא ,סעװטסדוקסַאּפ ןענאד ןופ סױרַא --

 ייווצ ןופ ןערָאװעג ןעכָארברעטנוא גנוטלַאהרעטנוא יד זיא ָאד
 טימ ןעבילבעג זיא ףלָאדַא ואוו טנערפעג טָאה רעלק טנייס .ןעטייז

 -נַא ןופ טנערפעג טָאה ַאילעּפָא ססימ ןוא ,ןעריזַאר ן'ראפ רעסאוו יד
 .ןענייז עניישזד ןוא ַאזָאר ואוו רעמיצ ןרעד

 טנארבעג טָאה עורּפ עטלַא יד ןעוו ךיק רעד ןיא ןעוועג זיא םָאט
 זיא יז ןעוו .ּךערּפשעג ןעצנַאג םעד טנהָאװעגייב טָאה ןוא ?עמעז יד

 טלעטשעג ךיז טָאה יז ןעוו .ןעגנאגעגכָאנ רהיא רע זיא ןעגנאגעגכיורַא
 יז ביוא טנערפעג יז טָאה רע .ןעגנאגעגוצ רהיא וצ רע זיא ןעהורּפָא
 טינ טָאה יז רעבָא ,ברָאק םעד רהיא ראפ ןעגָארט לָאז רע זַא ליוו
 ךאזרוא יד ןעלייצרעד םהיא לָאז יז זַא ןעטעבעג יז טָאה רע .טלָאװעג
 "עג עדנעסיירצרעה ַא טלייצרעד םהיא טָאה יז ןוא ן'רוכיש רהיא ןופ
 "וצ .קורדנייא ןעגיריורט ַא טכַאמענ םהיא ףיוא טָאה עכלעוו ,עטכיש
 רהעז ןעוועג ןיא עכלעוו ,ן'אווע ןעפָארטעג רע טָאה גידנעהעגקיר

 .ךעליירפ
 בָאה ךיא סָאװ ןערעירפוצ ןיב ךיא .ָאד טזיב ֹוד ,םָאט ,הֶא --

 יד ןענַאּפשנייא טסלָאז וד זַא טגָאזעג טָאה ַאּפַאּפ רעד .ןענופעג ךיד

 גידנעמהעננָא טגָאזעג יז טָאה ,לעגעוו ןעיינ ןיימ ןיא ךעלדרעפ עניילק

 יױזַא סיוא טסהעז וד ,סָאט ,ריד טימ זיא סָאװ רעבָא .דנַאה ןייז

 ? גירעיורט
 ךיא רעבָא ,טגָאזעג םָאט טָאה ,טמעלקרעפ רימ זיא ץרַאה יד --

 .דרעפ יד ךייא רַאֿפ ןערהיפסיורא ?עוװ
 -ייר ןעהעזעג ךיד בָאה ךיא ? םָאט ,ןעהעשעג זיא סָאװ רעבָא ---

 / עוַּפ רעטלַא רעד טימ גידנַעד
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 ןענייז ייז ? ךעלגניריוא ערעייהט עזעיד ןיא לַאב ן'פיוא טנייה ןהעג
 .טפַאהרעביוצ

 -רעפנוא יד טייוו יו ,רעלק טנייס ,רפ ,טרעדנואוו ךימ ---
 עניישזד טָאה סָאד גידנעגָאז ! ןהעג ןעק רענעמ ךייא ןופ טייקטמהעש

 -עב ןעֶזָאלעג טימרעד ןוא ּפָאק םענהעש רהיא קירוצ ףרָאװ ַא ןעבעגעג
 םעד ןעצנַאט טינ ךייא טימ לעװ ךיא .ךעלגניריוא ערהיא ןעהעז רעס
 .ןענערפ רהעמ ךָאנ ךימ טעוו רהיא ןעוו ,דנעבא ןעצנַאג

 ךייא בָאה ךיא ! םַאזיורג ױזַא ןייז טינ טעוו רהיא ,הֶא --

 ? לעטנַאמ ןעוועזָאר רעייא ןענארט טעוו רהיא וצ ןעגערפ טלָאװעג רָאנ
 .טגָאזעג ףלָאדַא טָאה

 -עבעל ,ענהעש ַא ,ַאזָאר טגָאזעג טָאה ? ןעטרָאד זיא סָאװ ---
 .ןעמוקענּפָארַא טצעי זיא עכלעוו ,עקטַאלומ עניילק עגיד

 .טמהעשרעפנוא ױזַא זיא רעלק טנייס ,רמ ---

 ןעזָאל סָאד ?עוו ךיא ,טגָאזעג ףלָאדַא טָאה ,ערהע רעניימ ייב ---
 ; .ַאזָאר ססימ וצ

 טָאה ,שנעמ רעטכעלש ַאזַא לָאמ עלַא זיא רע זַא ,סייוו ךיא ---

 רע .לעכיימש ןעשי'בנג ַא טימ ן'ףלָאדַא ףיוא גידנעקוק טגָאזעג אזָאר
 .רימ טימ לָאמ עלַא ךיז טצייר

 -ערבוצ סיוענ טעװו עדייב רהיא ,ןעמַאד עניימ ,הֶא --
 -העש ַא ןיא ךיס טעװ ןעמ .טנָאזעג פלָאדַא טָאה ,ץרַאה ןיימ ןעכ

 רעייא ןייז טעו סע ןוא ,טעב ןיא טיוט ןעניפעג ןעגרָאמ הירפ םענ
 : ר ש

 "אד עדייב ןעבָאה ! טגָאז רוחב רעכילקערש רעד סָאװ רעה ---

 .רעטכעלעג ןעסיורג ַא טימ טגָאזעג ןעמ

 רהיא זַא ,טינ ?יו ףיא ! ןענַאד ןופ סױרַא ךיז טרַאש ---
 הֵאניד טָאה ,ךיק ןיא רימ ייב קיטש עשיטניה ערעייא ןעכַאמ טלָאז

 .טגָאזעג

 ,לאב ן'פיוא ןהענ טינ ןעק יז ?ייוו זייב זיא הַאניד עטנַאט ---

 .טגָאזעג אזָאר טָאה

 הֵאניד טָאה ,לאב ןעקכטַאלומ רעייא ןעבָאה טינ ףרַאד ךיא ---
 ךָאנ .עסייוו ןענייז ייז זַא ,ןעניימ ןוא ךָאנ ךיז ןעמירק .טגָאזעג
 ,רימ טימ ךיילג סרענענ ךָאד רהיא טייז ןעמעלַא
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 .תורצ עניימ ןופ ןרעוו רוטּפ ךיא ?עו ! וצ ןיוש ךיס םהענ ! טָאג
 -םױרַא טָאה ןוא ןענַאטשעגפיוא עטלַא יד זיא םַאזננַאל ןוא ףייטש ןוא
 ןעגנַאנעגסיורא זיא יז רָאפעב רעבָא .,ּפָאק ן'פיוא ברָאק םעד ןעמונעג
 ןוא ןענַאטשעג זיא עכלעוו ,עקטַאלומ יד ףיוא ןָאהטעג קוק ַא יז טָאה

 .ךעלגניריוא ערהיא טימ טלעיּפשעג ךיז טָאה
 וד ןוא ,סעקצַאצ ענייד ןיא טסנייש וד זַא ,טכניימ וד ---

 טסעוו וד .,ךָאנ טרַאװ רעבָא ,ןיסעצנירּפ ַא ןיוש טזיב וד זַא ,טסניימ
 ןעמוק טסעוו וד זַא ,טָאנ וצ ףָאה ךיא .דנַאטש ןיימ וצ ןעמוק ךָאנ
 טסעוו וד ןוא .ןעקנירט טסייה סע סָאװ ןעסיוו וטסעוװו ןאד .וצרעד
 יז זיא יירשעג ַא טימ ןוא ! סױרַא ריד טעװו המשנ יד זיב ןעקנירט

 .זיוה ןופ סױרַא

 רעכלעוו ,טגָאזעג ףלָאדַא טָאה ,עיטסעב עטְלַא עכילסעה ַא --
 ךיא ןעוו .רעטכַאמ ן'רַאפ רעסַאװ-ריזַאר ְךָאנ ןעמוקעגניירַא זיא
 .רעקיטש ףיוא ןעטינשוצ יז ךיא טלָאװ רעטסַאמ רהיא ןעוועג טלָאװ

 ,טגָאזעג הָאניד טָאה ןָאהט טנעקעג טינ סע טסלָאװ וד --

 ןייק םהיא רעביא ןעק ןעמ ; ןעדנושוצ ןעצנאג ןיא זיא ןעקור רהיא
 .ןעהעיצרעכירַא טינ דיילק

 -ענ טינ ןעמ טָאה תושפנ ענירדינ עכלעזַא זַא ,קנעד ךיא ---
 -עג עניישזד ססימ טָאה ,סעילימַאפ ענייפ ןעשיווצ ןעקיש טפרַאד
 טימ טגָאזעג יז טָאה 4 רעלק טנייס .רפ ,רהיא טקנעד סָאװ .טגָאז

 .ן'ףלָאדַא ףיוא קילב ןעשיטעקָאק א

 -סַאמ ןייז ןופ ןעכַאז עלא ןעשיווצ סָאד ,ןעקרעמעב ָאד זומ ןעמ
 -וצ ךָאנ רע טָאה ,ענייז רַאפ טנעכערעג טָאה ףלָאדַא עכלעוו ,רעט

 טנעלפ רע ןעוו .ךיוא סערדַא יד ןוא ןעמָאנ סרעטסַאמ םעד טנעכערעג
 יד ןעלעיּפש רע טגעלפ ,סנעילרָא-ינ ןיא עצרַאװש יד ןעשיווצ ןהעג

 .תולעמ עלַא טימ רעלק טנייס ןופ עלָאר

 טָאה ,ריִאנעב ססימ ,גנוניימ רעייא טימ סיוועג ןיב ךיא ---

 .טגָאזעג ףלָאדַא

 טנייס ירעמ סעסימ ןופ ןעמָאנ ןעילימאפ רעד ןעוועג זיא ריִאנעב
 .טסנעיד ס'ירעמ ןעוועג זיא עניישזד ןוא ,רעטָאפ ס'רעלק

 טעו רהיא בא ,ןענערפ ךייא ךיא ףרַאד ,ריִאנעב ססימ ---





 ,לעמעז יר טימ עורּפ

 טיי
 קז זייי יי ..,2.הוסישבשקייזידיייי=י =

 ָו ו

7 
/
4
 

= 

2
:
1
 

/ 
;
/
,
 

י
י
ג
 

).
:8
::
 
 ר

וק
 נ

 /
 

 ,

א
ל
א
 

=
 

א

 

 ר א וו ,ז 4 א / 4 /} 1 1. / יי : ,תא 0 2

 שיש

2 

{ 
 עו

2 

2 

/ 

 װ
: 

1
ע
,
 

|| 

7
 
2
 

/
ו
 

ן
ו
.
 
, 

77
 

70
; 

7
 
א
ע
 

י
ע
 

א
ֹ
א 
ט
 

י
ש
 יאר / : 72 יי 

-+ 

4 

א
ש
 

6
2
7
7
 

6
2
2
7
 

4 , 
 ,י

: 

י
י
 

 יי

 יראו

/ 

(
/
 

י
ש
 

:
 

5
8
 

ז
י
 

י
א
ר
 

: 

/,) 

6 

+ 

+
'
 

א
ל
 

/ 

, 

 י

/ 

: 

: 

1 

/ 

, 

1
 

: 

2 

: 

:5 

2
 

ש
 

/ 

2 

: 
5
 

א
 

: 

ָ 

 ֹו

4 

2 

5 

= 

3 

0 

ר
 

: 

7 

/ 

: 

 א

5 

 ּו ו
 : : ט 2 , 0 ;

| 

|

 

2
 

: 

1 

:' 

 יוו|

|

 

( 

י
ע
 

4 

א
 

4 

 י

4
 

4

 

) 

:
 

' 

. 

/ 

: 

*
 

* 

4 

 ױ

! 

א
 

: 

8
 

/ 

' 

5 

 ן'

280 

=
 

: 

 י

א
ט
 

ו
 

|
 

 .י,/

ש
י
 

 יי

0 

,
ע
י
 

- 

 שי

2

7

 

6 

2 

2 

: 

ע
ר
 

8
5
1
 

0
5
6
 

|; 

: 

: 

: 



 ןיבעק ס'םָאט ?עקנָא 294

 .טנָאזעג הַאניד טָאה ? ןעמוקענ טזיב ,עורּפ ,הא --

 - ,טצעזעג ךיז טָאה ןוא טעשטרובעג טָאה עורּפ
 ! טיוט ןעוועג ךיא טלָאװ יאוולה ,טָאנ ,הָא --
 "עג ַאילעפָא ססימ טָאה ? ןעברַאטש וטסלָאװ סָאװ ראפ ---

 .טגערפ
 -טנעעג יורפ יד טָאה ,םירוסי עניימ טגידנעעג ךיז ןעטלָאװ --

 .דרע רעד ףיוא גידנעקוק עמיטש רערעווש ַא טימ טרעפ
 ךיז ףיוא ןעטעב ןאד ןוא ן'רוכש'נֶא ךיז וטספראד ּסָאװ וצ ---

 -יוא ענעלעראק טימ לעריימרעמיצ ַא ,עקטַאלומ ַא טָאה ? טיוט םעד

 .טגָאזעג ,ךעלגניר

 .קילב ןעזייב א טימ טקוקעג רהיא ףיוא טָאה יורפ יד ---

 ךיא טלָאװ ןאד .וצרעד ןעמוק לָאמ ַא ךיוא ךָאנ טסעוװ וד ---
 לעזעלנ א ןעקנירט טלָאװעג ךיוא טסלָאװ ֹוד .ןעהעז טלָאװעג ךיד
 .תורצ ענייד ןעסעגרעפ וצ ןעפנַארב

 .טגָאזעג הַאניד טָאה ,עורּפ ,לעמעז ענייד רָאנ רימ זייוו ---

 ַא ןעמונעג טָאה ַאילעפָא ססימ .ןעלהָאצעב ייז רַאפ טעוו סעסימ יד

 .דנעצטוד רָאָאּפ
 עכילטע ןעגיל לעגעירק םענעטלאּפשוצ םענעי ןיא ןעטרָאד --

 ייז םהענ ןוא ,קיישזד ,ףױרַא ךירק .טגָאזעג הַאניד טָאה ,סטעקיט
 .ּפָארַא

 .טגערפעג איִלעפָא ססימ טָאה ? סטעקיט וטספראד סָאװ וצ --

 יעז זנוא טיג יז ןוא רעטסַאמ רהיא ןופ סטעקיט ןעפיוק רימ --
 .ייז רַאפ לעמ

 רלענ יד ןוא סטעקיט עניימ ןעמ טלייצ םייהַא םוק ךיא ןעוו ---

 .טיוט בלַאה ךימ ייז ןעגָאלש סעּפע טלהעפ סע ןעוו ןוא

 .טגנָאזעג ?עדיימ-רעמיצ יד עניישזד טָאה ,ריד ףיוא הוצמ ַא --

 .סיסימ ,יז טוהט סָאד .ןעקנירט םוצ דלענ רעייז טינ םהענ

 .ןעבעל טינ סרעדנַא ןעק ךיא .ןָאהט ךיא ? עוו סָאד ןוא --
 .תורצ עניימ ןעקנירטרעפ זומ ךיא

 -סַאמ םעד ןענ'בנג וצ .שירַאנ רהעז ןוא גידניז רהעז טזיב וד ---

 ַאילעּפָא ססימ טָאה ,היח ַא רַאפ טימרעד ךיז ןעכַאמ ןוא דלעג סרעט
 .טגָאזעג

 הֶא .ןָאהט סָאר לעוװ ךיא רֶעבָא ,סיסיט ,תמא זיא סֶע --
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 ןופ טבשגעב זיא רעכלעוו ,רענייא לָאמ ַא טפערט סע ,לעװ --
 ןעכלעוו וצ ,רעטקַארַאכ ןעכילרהע ןוא ןעקרַאטש ַא טימ רוטַאנ רעד
 וד ,רעבָא .טינ הטילש ןייק ןעבָאה ערעדנַא ןופ תודימ עטכעלש יד

 -נואווצעג רענענ רעד זיא ןָא טסורב ס'רעטומ רעד ןופ זַא ןעסיוו טזומ
 טרעוו ןעלכיימשוצרעטנוא ךיז ןוא ןערַאנוצּפָא .ןעגעוומוא ןעכוז וצ ןעג
 ערעדנַא ןייק ָאזלַא םהיא ןופ ןעק ןעמ .רוטַאנ עטייווצ יד םהיא ייב
 סָאװ .ןעפָארטש טינ םהיא ןַאמ ףראד ראפרעד .ןעטראוורע טינ ךָאז
 נוא ַאזַא ןיא ןעטלַאהעג וואלקש רעד זיא ,טייקכילרהע טפערטעבנא

 ,ןעפיירגעב טינרָאג ןעק רע סָאד ,דנַאטשוצ ןעשידניק ןוא ןעטכָאירעט
 העז טסבלעז ךיא .ענייז טינ ןענייז ןענעירק ןעק רע סָאװ ןעכַאז יד זַא
 ןַאמ ַאזַא .ךילרהע ןייז לָאז רע זַא ןעכַאמ | ע ק ןעמ ױזַא יו טינ
 .רעדנואוו רעשילַארָאמ ַא זיא םָאט יו

 ַאילעפָא ססימ טָאה 4? תומשנ ערעייז טימ ןייז טעוו סָאװ ןוא ---
 .טגערפעג

 ךיא .טרעפטנעעג רעלק טנייס טָאה ,ךַאז ןיימ טינ זיא סָאד --

 "עיד ףיוא זַא ,ךיא סייוו ?עיפ ױזַא .ןעבעל ןעניטצעי םעד ןופ דער

 "נוא בעילוצ ?עווייט םוצ ןעבעגעגרעביא ןעוואלקש יד ןענייז טלעוו רעז

 .טינ ךיא סייוו ,ןייז טעו ןאד סָאװ ןוא ,ןעצונ רעז
 וד .טנָאזענ ַאילעפָא ססיס טָאה ! ךילקערש זיא כָאד --

 ! ןעמהעש ךיז טספרַאד
 קוק ,טגָאזעג רעלק טנייס טָאה ,סָאװ ראפ טינ סייוו ךיא ---

 ןהעז וטסעװו ,טלעוו רעד ןופ ןעשנעמ עניילק יד ןוא עסיורג יד ףיוא
 סע זיא ױזַא .עניילק יד ןעשטעווקרעד עסיורג יד .עטכישענ עבלעזיד
 "נעטסירק סָאד טכַאמ ךָאד ןוא .,לַארעביא סע זיא ױזַא ,דנאלגנע ןיא
 רעדנַאנַא ףיוא רָאנ ךַאז עבלעזיד ןעוהט רימ סָאװ ןעדלאוועגנ םוהט
 ,טרא

 .ױזַא טינ זיא טנָאמרעוװ ןיא ---
 טייז ןעטַאאטש עיירפ יד ןיא ןוא דנאלגנעדוינ ןיא ,לעוװ ---

 .ןעסעיגָאטימ םוצ טגנילק ןעמ ,ַאהַא --- .רימ יװ ּפָא רעכעב רהיא
 ןוא ל?ָאמ רעדנַאנַא ףיוא גנוטלַאהרעטנוא רעזנוא ןעגעלקעווַא רימָאל
 .ןעסע ןהעג רימָאל

 "נייי.ַא זיא ךיק רעד ןיא ןעוועג גאטימכָאנ זיא ַאילעּפָא ססימ ןעוו
 .ּפָאק ן'פיוא לעמעז ברָאק ַא טימ עקרעגענ ערָאד ,עכיוה ָא ןעמוקעֶנ
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 טסעוו ןוא טסיזמוא ןעקנערק רָאנ ךיז טסעוו וד .טינ הבוט ןייק טוהט
 .געוו רהיא ןהעג יז לָאז .ןעלמוטוצ ןעצנַאג ןיא ן'הַאניד

 -עג ןעטרָאד בָאה ךיא סָאװ טינ טסייוו וד ,ןיטסוגוא ,רעבָא --
 .ןענופ

 עקלעשטַאק יד זַא טינ ךיא סיי ? טינ סייוו ךיא 4? ױזַא --
 -עק רהיא ןיא ןעזייא ביר רעניילק רעד ןוא ,טעב רהיא רעטנוא טניל

 -כעז ןוא ףניפ ָאד ןענייז סע סָאד ; קַאבַאט רהיא טימ ןעמאזוצ ענעש
 סָאד --- ,זיוה ןופ ְךָאל רעדנַאנַא ןיא ערעדעי ,סעקשוּפ רעקוצ ניצ

 עטַאמש ַא טימ ןוא גָאט ןייא עקטעיוורעס ַא טימ סעפעג יד טשַאװ יז .
 ַא טכַאמ יז סָאד ,זיא רקיע רעד רעבָא ? ןעטייווצ םעד דיילק ַא ןופ
 -רוא יז טזומ וד ןוא .עפַאק עסַאט עטוג ַא ןוא סעמרַאו ןעניטרַאכיורג
 טלייהטרואעג ןערעוו ןעטַאמָאלּפיד ןוא תומחלמ ילעב יוװ ױזַא ,ןעלייהטי
 .גלָאפרע רעייז טױּפ

 ! גנודנעוושרעפ יד ,תואצה יד רעבָא --

 ןיא לעסילש םעד טלַאה ןוא טסנעק וד סָאװ סעלַא סילשרעפ ---
 .ןובשח ןייק טינ גנאלרעפ ןוא זייווכעלקיטש סיוא ?ייהט .ענעשעק
 .רענרע ךָאנ זיא סָאד

 קנעד ךיא סָאװ ,זיא טּפיוהרעביא טניהורנואעב ךימ סָאװ ---
 -וא ,ןעזָאלרעפ ייז ףיוא ךיז ןעמ ןעק ,ךילרהע טינ ןענייז ייז זַא

 ןיטסוג
 טכיזעג עטסנרע סַאילעפָא רעביא טכַאלעג רהעז טָאה ןיטסוגוא

 .טגערפעג סָאד םהיא טָאה יז תעשב טכַאמענ טָאה יז סָאװ
 "ר ה ע --- ,גיטרַאסיורג ךילקריוו ןיוש זיא כָאד ,עניזוק ,הֶא --

 -- ! ףילרהע .טעטראוורע ייז ןופ סע טלָאװ ןעמ יװ ױזַא !ךי5

 סָאװ ? ןייז סע ייז ןעלָאז סָאװ ראפ ןוא .ךילרהע טינ ייז ןענייז סיוועג
 ? ךילרהע ןעכַאמ ייז לָאז סָאװ טּפיוהרעביא סָאד זיא

 ? טינ ייז וטסנרעל סָאװ ראפ ---

 לָאז וטסקנעד יו ! קיצימש רעגילייה ,הֶא ! ןענועל ייז ---
 -עמ וצ ךייש זיא סָאװ ! וצרעד עקַאט סאּפ ך י א ? ןענרעל ייז ךיא -

 ןעוו עיצַאטנאלּפ עצנַאג יד ןענע'גרה'וצכיוא שזַארוק גונעג יז טָאה ן'יר

 טינ ךָאד יז טלָאװ עצרַאװש יד רעבָא ,ןערהיפ ןעזָאל יז טלָאװ ךיא
 .רעסעב ןעכַאמ

 ? ָאטינ רעכילרחע ןייק ייז ןעשיווצ ןעד זיא ---
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 לָאמ ןייק ךָאנ ךיא בָאה גנונדרָאנוא ַאזַא ,שַאמישימ ַאזַא --

 .ןעהעזעג טינ

 .ױזַא ךיוא ביולג ךיא ---

 טסלָאװ וד ןעוו ,טלַאק ױזַא ןופרעד טדערעג טינ טסלָאװ וד ---
 .זיוה ַא טרהיפעג

 -רעפ לָאמ עֶלַא ראפ לָאמ ןייא טזומ וד ,עניזוק ערעייהט ןיימ ---
 ןיא --- ןעסאלק ייווצ ןיא טלייהטוצ ןענייז סרעטסַאמ רימ סָאד ןהעטש

 גיצרַאהטוג ןענייז סָאװ ,ריס .עטקירדרעטנוא ןוא רעקירדרעטנוא

 לעיפ ןענָארטרעּפ וצ ןעדעירפוצ ןענייז ,טייקננערטש ןעסַאה ןוא

 ןענְלָאפ יד ןעגָארט רימ ןעזומ ראפרעד ןוא ,ןעטייקכילמעווקעבנוא

 סָאד ,ןעטלעז וליפא ןענייז ייז ,עללעפ ןעהעזעג בָאה ךיא ,ןופרעד

 גנונדרָא ןופ עמעטסיס ַא ןערהיפ וצ טקַאט ןעסיוועג ַא ןעבָאה ןעשנעמ

 ראפרעד  .ייז ןופ רענייא טינ ןיב ךיא ןוא ,ןעלטימ עגנערטש ןהָא

 ייז יו ןהעג ןעכַאז יד ןעזָאל וצ ןעסָאלשעב גנַאל ןיוש ךיז ךיא בָאה

 ןיא ןעדיינש ייז ןוא ןעװעטַאק טינ סלעווייט עמירָא יד ?יוו ךיא .ןעהעג

 ייז סָאװ ייז ןעוהט ,ךילריטַאנ .סָאד ןעסייוו ייז ןוא ; רעקיטש

 .ןעליוו

 ; גנונדרָא ןייק ,ץאלּפ ןייק ,טייצ ןייק ןייז טינ לָאז סע רעבָא

 ! געוו ןערליוו ַאזַא ןיא ןהעג לָאז סעלַא

 ןיא ענערָאבעג רהיא .,טנָאמרעװ ןופ עניזוק ערעייהט ןיימ ---

 טָאה ןעצונ ַא ראפ סָאװ ;! טייצ יד ףיוא זיירּפ ןעסיורג ַא טלעטש דרָאנ

 יװ לעיפ ױזַא לָאמ ייווצ יז טָאה רעכלעוו ,ןעשנעמ ַא רַאפ טייצ יד

 ואו גנונדרָא יד ןוא עמעטסיס יד טפערטעבנא כָאװ 4? ףראד רע

 ןוא אפָאז ַא ףיוא ןעהיצוצסיוא ךיז יוװ ןָאהט וצ טינ רהעמ טָאה ןעמ

 רעדָא קיטשהירפ טסע ןעמ ביוא ןעכַאמסיוא סע ןעק סָאװ זיא ,ןעזעל

 -יד טכארטעב טצעי ? רעטעּפש רעדָא רעהירפ עדנוטש ַא סעמרַאװ

 עטסרעייהט יד ןופ טייצלהָאמ ןעלָאפטכַארּפ ַא ןעכַאמ ןעק יז .ן'הָאנ

 "נער ךיא זומ ראפרעד ןוא .ןעסע סָאד ןעק רעזייק רעד זא ,םילכאמ

 לָאז טָאג רעבָא .טרַא ןעטסנייפ ן'פיוא ךיק יד טרהיפ יז זַא ,ןעק

 ,ןעהעז ןעלָאז ןוא ךיק ןיא ןהעג ןעלָאז רימ ןעוו ,ןייז ליצמ ןוא רמוש
 ,טבַאמעג טרעוו ןעסע סָאד יו ןוא סעקלויל יד ןעטרָאד טרעכיור ןעמ יו
 סע זָאל ,עניזוק עטונ ןיימ ! ןעסעגעג טינ לָאמ ןייק טלָאװ ךיא ---
 סע ןוא ףָארטש עשילָאהטַאק א יו רהעמ םינ זיא סע .ןהעג רעכעב
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 רעד ןיא טנייה ןעטרָאד ייז בָאה ףיא ,כעי ,וינעטָאג ,הֶא --

 | .טרעפטנעעג הַאניד טָאה ,טגיײלעגקעװַא הירפ

 "ייהפיוא ,טגערפעג ַאילעפָא ססימ טָאה ? סָאד זיא סָאװ ---

 .ערַאמָאּפ טימ לָאש 8 גידנעב

 בָאה ךיא ,רָאָאה עניימ וצ ס ט ע פ ןיא סָאד ,טָאג ְּךַא --

 .דנַאה רעד וצ ןעבָאה סע לָאז ךיא ,טלעטשענקעװַא ןעטרָאד סע

 ! לָאש עטסעב סעסימ רעד וטסמהענ וצרעד ןוא --

 ךיא ,טלייאעג רהעז ךיז בָאה ךיא לייוו זיא סָאד ,טָאג ְּךֶא --

 .ןעגידיילסיוא טנייה ְךָאנ סע לעוו

 .סעקטעיוורעס שיט ענעקכַאמַאד רָאָאּפ ַא ןענייז ָאד טָא ---

 ןעלָאז ייז זַא ,טגיילעגניירַא ןיהַא ךיא בָאה סעקטעיוורעס יד ---

 .ןערעוו ןעשַאוװעגסיוא לָאמַא

 ןוא עכיק עצנַאג יד ןהענכרוד לעװ ךיא ,הַאניד וצ ךיז רעה ---

 טסעוו וד זַא עטראוורע ךיא ןוא לָאמ ן יי א גנונדרָא ןעכַאמ לעוװ

 .גנונדרָא ןיא סעלַא ןעטלַאה ןיילַא רעטייוו
 בָאה ךיא .ןָאהט טינ ןעמאד ןעפראד סָאד .סעסימ ,טָאנ הֶא --

 סָאד ןעלָאז עגנוי יד ןוא סעסימ עטלַא ןיימ זַא ןעהעזעג טינ לָאמ ןייק

 ןעהעזעג טָאה יז ןעוו טלעמרומעג ןעדעירפוצנוא הַאניד טָאה ,ןָאהט

 ערעדעי טריטרָאס ייז טָאה ןוא ןעכַאז טּפעלשעג טָאה אילעפָא ססימ יו

 טנערבעג רהיא ייב טָאה סעלַא סָאד ,?לענש ױזַא ןוא ,רעדנוזעב

 ,טרעדנואוועב גידנעליוו טינ יז טָאה הַאניד .דנעה יד רעטנוא

 טינ רָאנ ייז ןענייז ,דרָאנ ןופ ןעמַאד יד ןענייז סָאד ביוא ---

 טינ ןיוש טָאה ַאילעּפָא ססימ ןעוו ,טגָאזעג הַאניד טָאה ,ןעמַאד ןייק

 .טרעהעג

 גנונדרָא ןעגנערב וצ טפורּפעג ַאילעפָא ססימ טָאה געט עגינייא

 -ָאה רענעיד יד ?ייוו ,ןעכַאמ טנעקעג טינרָאג טָאה יז רעבָא זיוה ןיא

 -עג לָאמ ןייא יז טָאה גנולפייווצרעפ ןיא .ןעפלָאהעג טינ רהיא ןעב

 .רעלק טנייס וצ טגָאז
 ןייד ןיא עמעטסיס ַא ןעגנערבוצניירא ךילגעמנוא זיא סע ---

 : .זיוה

 "עג רעלק טנייס טָאה ,ָאטינ עמעטסיס ןייק ָאד זיא סיוועג --
 .טנָאז
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 ןוא עכיק רעצנַאג רעד רעביא ןיגינעק עלעגער יד ןעוועג זיא יז .ןיכ
 ןיכעק ַא ןעוועג ןיוש זיא יז .תועד ןייק טגָאזעג טינ רהיא טָאה רענייק
 טימ רעהַא ןעמוקענ יז זיא ןאד ןוא רעטומ ס'רעלק טנייפ סעסימ ייב
 .סעסימ רעגנוי רעד

 רענהעש רעסיורג רעד ןיא ןעמוקעגניירַא זיא ַאילעפָא ססימ ןעוו
 רהיא טכיורעג גיהור ךיז טָאה ןוא ןעביוהעגפיוא טינ הַאניד ךיז טָאה ךיק
 עזעיד .,ןָאהט טעװ ַאילעּפָא סכימ סָאװ טקוקעג רָאנ טָאה יז ; עקלויל

 -ָאלפוש יד ןעכַאמוצפיוא ןעגנאפעגנָא טָאה ןוא טגערפעג טינ טָאה
 .זיא ןעטרָאד סָאװ ןעהעז ןוא סנעד

 -טנעעג הָאניד טָאה ,סעסימ ,סעלַא רַאפ טוג ןענייז ייז --
 ןעכַאז ענעדעישרעפ ןעשיווצ ןעד ,טניישעג סע טָאה יוזא ןוא ,טרעפ
 ,ןעקעלפ-טולב טימ ךוטשיט םענעקסַאמַאד ַא ןענופעג ַאילעּפָא טָאה
 .שיילפ עהיור ןופ ןעמוק טזומענ ןעבָאה עכלעוו

 ןייד ןיא שיילפ ןייא טסלעקיוו וד ,האניד ,סָאד זיא סָאװ --
 ? ךוטשיט ןעטסעב סעסימ

 בָאה ךוטדנַאה ןייק ןענופענ טינ בָאה ךיא ,כיסימ ,טָאנ הֶא --
 .ןעשַאו םוצ טגײלעגנײרַא ָאד סע בָאה ךיא .סָאד ןעמונעג ךיא

 -סױרַא טגָאזעג ַאילעפָא ססימ טָאה ! גנונדרָא ַא ראפ סָאװ ---
 ביר סינ ַא : ןענופעג יז טָאה ָאד .דָאלפוש רעדנַאנַא גידנעּפעלש
 -גנַאזעג ןעכריק ַא ,ךעלסינ טַאקסומ יירד רעדָא ייווצ ןוא ?עדנעזייא

 ,ךעלזיּפש ןוא לָאװ לעסיבַא ,ךעלכיטיזָאנ עגיצומש רָאֶאֹּפ ַא ,ךוב

 -עג רֶאָאֹּפ ַא ,סעקירַאכוס רָאֶאֹּפ ַא ,עקלויל ַא ןוא קַאבַאט לעקעּפ ַא

 עטלַא עניד רָאָאֹּפ ַא ,ייז ןיא עדַאמָאּפ לעסיבַא טימ ןעלָאש עטליג
 ,םהיא ןיא סכעלעביצ עסייוו עכילטע טימ לעקעז םענעלענַאלפ ַא ,ךיש

 ,רעכיטדנַאה עבָארג עכילטע ,סעקטעיוורעפ ענעקסַאמאד עכילטע

 -יוועגנייא זָארג ענעקורט ןַאד ןוא ןעלדָאנ-קירטש ןוא ?עװַאב לעסיבַא
 .רעיּפַאּפ ןיא טלעק

 ססימ טָאה ? הָאניד ,ךעלסינ טַאקסומ ענייד וטסלַאה ואוו ---
 .רלורעגנוא רהיא גידנעטלַאהנייא ,טגערפעג ַאילעפָא

 רעד ןיא עכילטע ןעגיל ןעטרָאד ,סעסימ ,לארעביא טעמכ --
 .עצילָאּפ רעד ףיוא עכילטע ןעגיל ןעטרָאד ; לָאש רענעטלַאּפשעג

 ַאילעפָא ססימ טָאה ,עדרעווָאקס רעד ףיוא עכילטע ןענעיל ָאד ---
 .ייז ףיוא גידנענייצ טגָאזעג
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 רעלק טנייס .ןהעגוצסױרַא ףיוא ריהט ןופ ?עטנעה ן'פיוא דנַאה רעד

 .טכאלעג רעבָא טָאה רע ,ןערָאװעג טיור זיא

 .טגָאזעג ךעליירפ רע טָאה ! סעֶלַא זיא סָאד --
 ןעלַאפעג גנולצולּפ זיא ןוא טרעפטנעעג םָאט טָאה ! סעֶלַא --

 בָאה ךיא ! רעטסיימ רעגנוי רערעייהט ןיימ ,הֶא .עינק יד ףיוא

 רעד ןוא המשנ יד -- סעֶלַא ,ןערהָאלרעּפ ןהעג טעוװ סעלא זַא ארומ

 יו טכעטש ןוא גנַאלש ַא יו טסייב סע : טגָאז ךוב רענילייה רעד .ףוג

 .רעטסַאמ רערעייהט ןיימ ! ןיּפש ַא

 ןענייז ןערהערט ןוא ןערָאװעג טקיטשרעפ זיא עמיטש ס'םָאט

 .ןעקַאב ענייז רעביא ןענורעג

 טגָאזעג רעלק טנייס טָאה ! רַאנ רעכאפנייא ,רעמירָא וד ---

 .ןענייו טינ רימ ןעגעו טספראד וד .ףיוא העטש .טגעוועב רהעז

 ,דנַאטשוצ ַאזַא ןיא ןעהעז טינ רהעמ רימ טסעוו ,העג ,העג

 .רעכילקילג ַא ןעגנאגעגסיורַא זיא םָאט

 וצ רעלק טנייס טָאה ,טרָאװ ןיימ ןעטלַאה לע ךיא ---
 ןעטלַאהעג טָאה רע ןוא .ןעגנאגעגסױרַא זיא םָאט ןעוו טגָאזעג ךיז

 .טרָאװ

 ערהיא טרהיפעג טָאה ַאילעפָא ססימ יוװ ןעהעז רימ ןעלעוו טצעי
 .הטואס רעד ןיא טפַאשהטריוו

 רעד ןיא רענעיד יד ןעשיווצ דעישרעטנוא רעסיורג ַא טבעיג סע

 וצ רענעיד יד יוװ זיוה ןופ ןיהטריוו רעד ןופ ּפֶא טגנעה סע .הטוַאס

 -ייהטרעפ וצ יו עמעטסיס עטוג ַא טָאה ןיהטריוו עטוג ַא .ןעהעיצרע

 ןעלַאפ טינ לָאז םענייא ףיוא זַא ,רענעיד יד ןעשיווצ טיײברַא יד ןעל

 .גינעוו וצ םענייא ףיוא ןוא לעיפוצ
 גָאט ןעטשרע םעד ןופ .ַאילעפָא ססימ ןעוועג זיא ןיהטריוו אזַא

 גָאטרַאפ רעגייז ַא רעיפ ןענַאטשעגפיוא יז זיא ןעמוקעג זיא יז סָאװ

 ןייא ןעוועג זיא כָאד .רעמיצ םענעגייא רהיא טכַאמעג ןייר טָאה ןוא

 טינ ךָאנ זיא סָאד .זיוה ןופ ךעלדיימ-רעמיצ יד ראפ גנושאררעביא

 -יצ רהיא ןעכַאמנייר ןיילַא לָאז עמַאד עסייוו ַא זַא ,ןערָאװעג טרעהעג

 יז ןעוו .דרָאנ ןופ זיא עמאד יד זַא ,ןעוועג זיא ץורית רעד .רעמ

 יד וצ ןעמונעג ךיז יז טָאה ,רעמיצ רהיא טימ ןערָאװעג גיטרַאפ זיא

 .ןָאהט וצ סָאװ ןעזייוו וצ ייז םוא ןעטסנעיד

 -עק-טּפיוה יד ,ן'הַאניד טימ טָאהעג יז טָאה הכלה עטסרעווש יד
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 להיפעג טימ רעטסַאמ ןעכיליירפ ןעגנוי ןייז טכַארטעב טָאה םָאט

 םהיא טָאה ךָאז ןייא .עבעיל רעכילרעטָאפ ןוא טקעּפסער ןעטסכעה ןופ
 ןייק טגעלפ ןוא םורפ ןעוועג טינ זיא רע סָאװ זיא סָאד ןוא טקנערקעג
 ןיא ןהעג גָאטנוז רע טנעלפ סָאד טאטשנא .עכריק ןיא ןהעג טינ לָאמ
 ןיא ןעלעיּפש ןוא טייל עגנוי טימ ןעמוקנעמאזוצ ךיז רעדָא רעטַאעהט

 .גאטנוז םעד טריסַאּפ עדארג טָאה לַאפ ַאזַא .ןעקנירט ןוא ןעטרָאק
 -עגנָא ױזַא ןעוועג זיא ןוא גָאט ראפ רענייז ַא סנייא ןעמוקעג זיא רע
 ןיא ןערהיפניירַא טזומעג םהיא ןעבָאה ףלָאדַא ןוא רע סָאד ,ןעקנורט
 .טעב ןיא ןעגיילניירַא םהיא ןוא רעמיצפָאלש ןייז

 טנייס םהיא טָאה ? וד סטרַאװ סָאװ ףיוא ,םָאט ,לעװ --
 ןעסעזעג זיא רע ןעוו ,הירפ רעד ןיא ןעטככענ םעד טנערפעג רעלק
 ףראד רע זַא ,טביולגעג טָאה רעלק טנייס .קעהטָאילביב ןייז ןיא

 טָאה רע ןעוו טצעזענוצ רע טָאה ? סעּפע ריד טלהעפ .טלעג ןעבָאה
 .ךָאנ טגייווש םָאט זַא ,ןעהעזעג

 טרעפטנעעג םָאט טָאה ,רעטסַאס ,טינרָאג רימ טלהעפ סע ---
 .טכיזעג ןעטסנרע ןא טימ

 טקורענּפָא טָאה ןוא גנוטייצ יד טניײלעגקעװַא טָאה רעלק טנייס
 .ןע'םָאט ףיוא טקוקעג טָאה ןוא עפַאק ןייז

 ױזַא םינּפ ַא טסכַאמ וד ? השעמ יד זיא סָאװ ,םָאט ,לעװ ---
 .היול ַא וצ ןהעג ןעפרַאד טסלָאװ וד יו

 עלַא בָאה ךיא .רעטסַאמ ,טקנערקעג רהעז ךיז להיפ ךיא ---
 .ןעמעלַא וצ טוג זיא רעטכַאמ רעד זַא ,טביולגעג לָאמ

 סָאװ ,רָאנ גָאז ,םוק ?םָאט ,ןעוועג טינ סָאד ךיא ןיב ---
 וטזיב ראפרעד ןוא ןעמוקעב טינ סעּפע וטסָאה המתסמ ? וטסליוו
 .המרקה רעד טימ ןיירַא

 ךיז בָאה ךיא .רימ וצ טוג ןעוועג לָאמ עלַא זיא רעטסַאמ רעד
 רעטסַאמ רעד ןעמעוו וצ ,רענייא ָאד זיא סע רעבָא .ןעגָאלקעב וצ טינ
 .טונ טינ זיא

 ? וטסניימ סָאװ ,גָאז ? םָאט ,ריד טימ זיא סָאװ ---

 זיא רעטסַאמ רעד זַא ,ןעהעזעג ךיא בָאה טכַאנ ייב ןעטכענ --
 .ט ס ב5 עז ףךיז וצ טוג ןעוועג טינ

 טימ ןוא רעטכַאמ ןייז וצ ןעקור םעד טימ טגָאזעג סָאד טָאה םָאט
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 ,לעטיּפַאק רעטנהעצטכַא

 .גנוניימ ס'אילעּפָא םימ

 טכיילגרעפ ןעקנארעג ענייז ןיא טָאה םָאט ?עקנָא דניירפ רעזנוא
 ן'תמא ןיא ןוא .םירצמ ןיא ס'ףסוייוצ ענַאל ןעווַאלקש עניטצעי ןייז
 .רעגיטכיר ןערָאװעג רהעמ ןוא רהעמ ץְלַא ךיילגרעפ רעזעיד זיא

 גיסעלכַאנ ןעוועג זיא ןוא טרעמיקעג טינ ךיז טָאה רעלק טנייס

 ןופ תואצה טלעג עלַא ןענייז טצעי זיב .טלענ ןופ הטרעוו םעד ןעגעוו
 ךיוא זיא רעכלעוו ,ן'ףלָאדַא ןופ דנעה יד ןיא ןעוועג זיוה רעצנַאג רעד

 ייז ןוא ,רעטסַאמ ןייז יווװ שירעדנעוושרעפ ןוא גיסעלכאנ ױזַא ןעוועג
 רעכלעוו ,םָאט .גנודנעוושרעפ ןיא טגייטשרעביא ךיז ןעבָאה עדייב
 זיא ןוא זיוה ןופ רערהיפ ַא יבלעש .רמ ייב ןעוועג ןערהָאי עלעיפ זיא

 טכארטעב ןעצרַאה ןעטמעלקרעפ טימ טָאה ,םָאנָאקע רעסיורג ַא ןעוועג

 טפָא רהעז רע טגעלפ גידנעליוו טינ ןוא טפַאשהטריוו עכילדעש עזעיד
 .םאזקרעמפיוא ףיורעד ן'רעלק טנייס ןעכַאמ

 וצ ןעטייקניניילק ןעבענענ גנאפנָא ןיא םהיא טָאה רעלק טנייס
 -סיוא ךָאז ןייז טרהיפ םָאט זַא ,ןעהעזעג רעבָא טָאה רע ןעוו .ןערהיפ
 וצ כָאװ רהעמ ןוא רהעמ ץלַא ןעבענעג םהיא רע טָאה ,טנעכייצענ
 גנורהיפ ספיוקנייא עצנַאג יד ןעבעגעגקעוַא םהיא טָאה רע זיב ,ןָאהט
 .זיוה ןופ

 וצ איועג ןעבעגעג זיא דלעג ןעמעוו וצ ,םָאט יו רערעדנַאנַא
 "עג טָאה רע סָאװ ןָאהט טנעקעג טימרעד טָאה רע ןוא ןובשח ַא ןהֶא
 זיא רע ,םָאט טינ רעבָא ,ךיז ראפ ןעטלַאהעב טנעקעג טלָאװ ,םלָאװ

 .וצרעד ךילרהע וצ ןעוועג

 ןהֶא ןַאמ ַא .ן'ףלָאדַא טימ ןעוועג סע זיא סרעדנַא ץנַאנ רעבָא
 ןופ גיוא ןעגנערטש םעד יז ףיוא גידנעלהיפ םינ ןוא ןעקנַאדעג
 וצ טסואוועג טינ טָאה ןוא ןערָאװעג טשימוצ ןיילַא רע זיא רעטסַאמ ַא
 -עג סע טָאה רעלק טנייס .טכענק רעד רעדָא רעטכַאמ רעד זיא רע
 ַא ןעגעג גנולדנַאהעב ַאזַא זַא ,ןענַאטשרעּפ ךיוא טָאה רע ןוא ןעהעז
 -עג טינ ךיז טָאה רע רעבָא ,ךילרהעפעג ןערעוו טנעקעג טָאה רענעיד

 ריי ,רערהיפ ןייק ןעוועֶג טיִנ זיא רֶע ; ןעפלעה טנעק



 219 וָאטס רעשטיב טעיררעה

 -ענ ,שזדרָאשזד טָאה 4? םהיא ןעגעוו רהיא טקנעד סָאװ ---

 .טצעזעג ךיז טָאה רע ןעכלעוו ןעבענ ,ן'סַָאעניפ ייב טגערפ

 טָאה רע רעבָא ,דנואוו שיילפ עפעיט ַא רָאנ זיא סע ,לעוװ ---

 ךָאד .טכַאװשענּפָא רהעז םהיא טָאה סָאד ןוא טולב לעיפ ןערָאלרעּפ

 ַא ןעבעג םהיא טעוװו סָאד זַא ןייז ןעק סע ןוא ,ןרעוו דנוזעג רע טעוו

 .עיצקעל עטוג

 ,טגָאזעג שזדרָאשזד טָאה ,ןרעה וצ סָאד רהעז ךימ טיירפ סע ---

 זיא רימ ךרוד סָאד ,טגאלּפעגנ רעמיא ךימ טלָאװ ןעסיוועג ןיימ ןעד

 .טכער טַאהעג בָאה ךיא שטָאכ ,ןערָאװענ טעטיוטעג שנעמ ַא

 -רָאד רעבָא ,ןעשנעמ ַא ןעטיוט וצ ןענענאד ךיוא ןיב ךיא --

 ךילריטַאנ רימ זיא ,ןעבעל ןיימ ןעגעוו ךיז טלעדנַאה סע ואוו ןעט

 ןעק ןעמ סָאװ ךַאז ַא זיא ןעסיוועג םעד ןעגעוו .רעבעיל ןעבעל ןיימ

 .ןעפלעה טינ

 טָאה ? ל?לרעק ןעמירָא ןעזעיד טימ ןָאהט רימ ןעלָאז סָאװ ---
 .טגערפעג שזדרָאשזד

 ָאד זיא םהיא ייב .הַאירַאמַא וצ ןעגנערב םהיא ןעלעוו רימ ---
 -נעכייצעגסיוא ןייא זיא יז ,סַאקרָאד יז טפור ןעמ ,יורפ עטלַא ןייא

 םורַא ןעהעגוצמורַא בעיל רהעז טָאה יז ןוא ,ןירעטכעוו-ןעקנַארק עט

 .ןעטרָאד ןעכָאװ רָאָאֹּפ ַא ףיוא ןעזָאל םהיא ןעלעוו ריס .עקנארק

 רענהעש ַא וצ ןעמוקעג עדנעזייר יד ןענייז םורַא עדנוטש ַא ןיא

 .קיטשהירפ ןעטונ ַא טימ ןעמונעגפיוא ייז טָאה ןעמ ואוו ,זיוה-םרַאפ

 .טעב רענייר ןוא רענהעש א ןיא ןעגעלענ דלַאב זיא רעקַאפ םָאט

 זיא דנואוו ןייז .ןעפָאלשעג טינ ךָאנ רע טָאה טעב רענייפ אזַא ןיא

 ןעגעלעג זיא רע ןוא ןעדנוברעפ ןוא ןערָאװעג ןעשַאוװעגסיוא ןייר

 ,סעקּפישט יד ףיוא םהיא םורַא ןעהעגנ ןעשנעמ יוװ טקוקעג טָאה ןוא

 .דניּפ רעקנארק ַא ןעוועג טלָאװ רע יו ױזַא

 -יא ןעלעוו ןוא ָאד דניירפ ערעזנוא ןעזָאל רימ ןעלעוו טצעי ןוא
 .ערעדנא יד וצ ןהעגרעב
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 ןיא ?לעפ ןייז .ןעניז ןיא גינעוו ךיד טָאה סקרַאמ .טגָאזעג סַאענ
 .ןעגָארטענּפָא גנַאל ןיוש ףיז טָאה רע .רערעייהט םהיא

 .טגָאזעג םִאט טָאה ,ייברעפ ןיוש ןיב ךיא זַא ,קנעד ךיא --
 ךיא ,ןיילַא ןעזָאלעג ָאד ךימ טָאה דנוה רעשלַאפ רעטכולפרעפ רעד

 לָאמ עלַא רימ טָאה רעטומ עמירָא עטלַא ןיימ .ןעברַאטש ָאד לָאז

 : ,ףוס ַאזַא ןעבָאה ?לעוװ ךיא זַא טגָאזעג
 עטלַא יד טָאה ,טגָאז שפנ רעמירָא רעד סָאװ רהיא טרעה ---

 םהיא ןעק ךיא .רעטומ עמירָא עטְלַא ןייא טָאה רע ,טגָאזעג עקרעגענ

 .ןרעיודעב רונ -
 -עג סַאעניפ טָאה ,סעיַאװַאה ןייק טינ ךַאמ ,גיהור ,גיהור ---

 ןעפָאה טינ טסנעק וד .דנַאה ןייז טּפוטשעגּפָא טָאה םָאט ןעוו ,טגָאז
 טימ טָאה רע ןוא ,טולב ןייד ןעטלַאהרעפ טינ טעוו ןעמ ןעוו ןעבעל וצ

 .דנואוו ןייז ןעדנוברעפ לעכיט ןייז

 םִאט טָאה ,גרַאב ןופ טּפוטשענּפָארַא ךימ ךָאד טסָאה וד --
 .טגָאזעג ךַאװש

 -עג זנוא סע וטסלָאװ ןָאהטעג טינ ריד סע טלָאװ ךיא ןעוו --
 ןעמ .ריד טימ טוג סע ןעניימ רימ .טגָאזעג סַאעניפ טָאה ,ןָאהט

 ןייד יו ןעלדנַאהעב ךיד טעוװ ןעמ ואוו זיוה ַא ןיא ןעגנערב ךיד טעוו
 .רעטומ ענענייא

 ןעשנעמ .ןעניוא יד טכַאמעגוצ טָאה ןוא טצכערקעג טָאה םָאט
 רָאנ ּפֶא טגנעה טייהנעסָאלשטנע ןוא הטומ עכלעוו ייב סָאלק ןייז ןופ
 -םַאשנענייא ייווצ עזעיד ןערילרעפ ,טפארק רעכילרעּפרעק רעייז ןופ

 זעיר רעד זיא ױזַא ; טכַאװשענּפָא טרעוו טפארק יד יוװ דלַאבָאז ןעט
 ַא ןעוועג זןיא סע סָאד ,דנַאטשוצ ןעכילמראברע ןייא ןיא ןענעלעג
 .םהיא ףיוא ןעקוק וצ םיח ילב רעצ

 -עגסױרַא טָאה ןעמ .ןעמוקעגוצ טצעי זיא עיטרַאּפ ערעדנַא יד
 -םיונוצ ןעללעפ ָאלּפָאב יד טגײלעגקעװַא ןוא ןעגָאװ ןופ ץיז יד ןעמונ
 םיוק ןעטעדנואוורעפ םעד ןעבָאה ןעשנעמ רעיפ .ןערעיפ ןיא טניילעג
 םהיא טָאה עכלעוו ,עקרענענ עטלַא יד .ןעגָאװ ןיא ןעבױהעגניירַא

 ןעגָאװ ןיא ןעטניה טצעזעג ךיז טָאה ,עלַא יו טעדיילטימעב רהעמ
 םישזד ןוא שזדרָאשזד ,אזילע .סיוש ןיא ּפָאק ןייז ןעמונעג טָאה ןוא
 -רַאּפ עצנאג יד ןוא ץאלּפ לעקיטש ןעגנע ןייא ןעמונעג ךיוא ךיז ןעבָאה
 .געוו ןיא קעװַא זיא עיט

 יד
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 סָאעניפ טָאה ! רעביא םהיא ןעזָאל ייז ,טרָאװ ןיימ ףיוא ---
 : .ןעפורעגסיוא

 ןענעק ייז זַא ןעהעזעג טָאה עדנַאב יד ןעוו .ןעווענ זיא ױזַא ןוא
 -עב רעצרוק ַא ךָאנ ייז ןעבָאה ,דרעפ ן'פיוא ןעצעזפיורַא טינ םהיא
 ייז ןעו .קעװַא ןענייז ןוא דרעפ ערעייז ףיוא טצעזעג ךיז גנוהטאר
 ,ןעהעזעג טינ רהעמ ןיוש ייז טָאה ןעמ ןוא טייוו ןעוועג ןיוש ןענייז

 .טגָאזעג גידנעדייר ךיז וצ יו סַאעניפ טָאה !
 לעקיטש א ןהעג ןוא ןענַאד ןופ ןהענּפָארַא ןעזומ ריס ,לעוװ ---

 -ליה ןעגנערב לָאז רע זַא ,ןעלקיימ טגָאזעגנָא בָאה ךיא .סופ וצ געוו
 -ענ לָאז טָאג .ןענעגענעב ןהעג ייז ןעזומ רימ .ןעגָאװ םעד ןוא עפ
 לעיפ ,טצעי הירפ ץנַאג ךָאנ זיא סע ! רעכיג ןעמוק לָאז רע זַא ,ןעב
 ליימ ייווצ יו רהעמ טינ ןענייז ריס .ָאטינ ךָאנ ןענייז רעהעג-סופ
 ערעסעב ַא ןעוועג טלָאװ געוו רעד ןעוו .עיצנַאטס רעטייווצ רעד ןופ
 ,טגָאירעד טינ זנוא ייז ןעטלָאװ

 ןעהעזעג ייז ןעבָאה ןַאקרַאּפ םוצ ןעמוקוגוצ זיא עיטרַאּפ יד ןעוו
 "ייר ענינייא ןופ טעטיילגעב קירוצ טמוק ןעגָאװ רענעגייא רעייז יו

 7 עס
 ,לעקיימ ןענייז סָאד ,ןעפורעגסיוא סאעניפ טָאה ! ַאהַא --

 ןעטלָאװ רימ יו ױזַא רעכיז רימ ןענייז טצעי .הַאירַאמַא ןוא ןעפיטס
 ,ץאלּפ רעזנוא ףיוא ןעוועג

 טָאה ,ןַאמ ןעמירָא םעד ראפ סעּפע טוהט ןוא טהעז ןאד ,לעוװ --

 ! ףילקערש זיא ןעצכערק ןייז .טגָאזעג ַאזילע
 שזדרָאשזד טָאה ,ךילשנעמ יווװ רהעמ טינ ןעוועג טלָאװ סע --

 .ןעמונעגטימ םהיא ןעטלָאװ רימ ןעוו ,טגָאזענ

 סַאעניפ טָאה ! סרעקעווק יד ןעשיווצ ןערירוקכיוא םהיא ןוא --
 .ןָאהט סע רימ ןענעק ןענעווטסעד ןופ ! ךַאז ענהעש ַא רהעז .טגָאזעג

 טָאה רעכלעוו ,סָאעניפ ןוא .ןעטכארטעב רָאנ םהיא רימָאל טמוק

 -דנַאהעב וצ יו גנורהאפרע לעסיבַא טַאהעג טייצ טכַאי ןייז ןיא ךָאנ
 -עגנָא טָאה ןוא ןע'םָאט וצ ןעננאגעגוצ זיא ,ןעטעדנואוורעפ ַא ןעל

 : ,דנַאטשוצ ןייז ןעטכארטעב וצ ןעגנַאפ
 וטזיב ,עמיטש רעכַאװש ַא טימ טגָאזעג םָאט טָאה ,סקרַאמ --

 ? סקרַאמ ,סָאד

 ,-יפ טָאה ,דניירפ ןיימ ,רע טינ ןיא סָאד זַא ,קנעד ךיא ---





 .ןלעפ ןופ טרעדיילשענּפ ָארַא רעקָאל ם ָאֹס
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 -עמַאק ענייז ןופ ןעפייפסיוא םעד ןוא יירשעגנ םעד ןערעה וצ ענהָא ןוא
 .קעװַא זיא ןוא דרעפ ן'פיוא ןעוועג ןיוש רע זיא ןעדַאר

 -ייא טָאה ? ץרש ןענידמירעוו ַאזַא ןעהעזעג ןיוש רענייא טָאה --
 -עגייא ןייז ןעגעוו רעהַא זנוא טננערב .טגָאזעג עדנַאב רעד ןופ רענ
 ! רעביא ָאר זנוא טזָאל ןוא רע טפיולטנע טצעי ; קסע םענ

 ;לרעק םעד ןעמהענוצ ןעזומ רימ ,טגָאזעג רענייא טָאה ,לעוװ ---
 .טבעל רע רעדָא טיוט זיא רע ביוא גינעוו רהעז ךימ טרַאה סע

 רענעמ יד טרהיפעג טָאה ןע'םָאט ןופ ןעכולפ ןוא ןעצכערק רעד

 -כרוד טזומעג ךיז ןעבָאה ייז .ןענעלעג זיא רע ואוו ץאלּפ םעד וצ

 ,רענייטש ןוא ץלָאה רעקיטש ,סעטסוק ןוא רעמיוב ךרוד ןעשטעווק
 .רלעה םוצ ןעמוקענוצ ןענייז ייז זיב

 ,תולעי ענייד טימ גידעבעל ץנַאג ץאלּפ םעד ָאד טסכַאמ וד --
 ? טנירעשעג קרַאטש וטזיב ,טגָאזעג רענייא טָאה ,םָאט

 -רעפ רעד ? ןעביוהפיוא ךימ רהיא טנעק .טינ סייוו ךיא ---

 ייז ןופ םענייא ןיוש ךיא טלָאװ רע טינ ןעו ! רעקעווק רעטכולפ
 -עג םהיא טלָאװ סָאד יו ןעהעזעג טלָאװ ךיא ןוא ,טּפעלשעגּפָארַא

 .טקעמש

 םענעלאפעג םעד ןעגנולעג ייז זיא ןעצכערק ןוא עהימ ?עיפ טימ

 .דרעפ יד וצ ןעּפעלשוצוצ דלעה

 -שטערק רעד וצ ןעגניירב טנעקעג שטָאכ ךימ טלָאװ רהיא ןעוו ---

 םעד ןעּפָאטשרעּפ וצ סרעדנַא סעּפע רעדָא ?עכיט ַא רימ טינ .עמ

 .טגיטולב סע ואוו ,ץאלּפ ןעטכולפרעפ

 ייז יו ןעהעזעג טָאה ןוא זלעפ ןופ טקוקענּפָארַא טָאה שזדרָאשזד
 עכלעזַא רָאאֹּפ ַא ךָאנ .דרעפ ן'פיוא ןעצעזוצפיורַא םהיא ךיז ןעשטומ
 .דרע רעד ףיוא רעט'שלח'עג ַא ןעלַאפעגרעדינַא םָאט זיא סעבָארַּפ

 -לעוו ,טגָאזעג ַאזילע טָאה ,טיוט טינ זיא רע זַא ,ףָאה ךיא --
 טקוקעגוצ טָאה ןוא עיטראּפ רעצנַאג רעד טימ ןענַאטשעג ָאד זיא עכ

 .רָאפ טהעג ָאד סָאװ
 רשכ סע טָאה רע .טגָאזעג כַאעניפ טָאה ? טינ סָאװ ראפ ---

 .טנעידרעפ
 -ענ ָאזילע טָאה ,ןידה םוי רעד טמוק טוט ן'כָאנ ?ייוו ---

 .טגָאז
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 רענייא טָאה ,ןעפָארטעג ןעצעמיא טסָאה וד זַא קנעד ךיא ---
 .יירשעג ַא טרעהעג בָאה ךיא ןעד ,טגָאזענ

 םִאט טָאה ,ןעמהענ םענייא ?עװ ןוא ףױרַא ךיילג הענ ךיא ---
 ןוא סרענענ ראפ טַאהעג טינ ארומ ןייק לָאמנייק בָאה ךיא ,טגָאזעג
 ? רימ ךָאנ טהעג רעוו .ןעבָאה טינ ארומ ןייק ךיוא רעטציא לעװ ךיא
 .ןעזלעפ יד ףיוא גידנעגנירּפש טגָאזעג רע טָאה

 טָאה ןוא רעטרעוו עזעיד טרעהעג ךילטייד ץנַאג טָאה שזדרָאשזד
 טָאה ןוא טרינימַאזקע םהיא טָאה רע ..טעלָאטסיּפ ןייז ןעניוצעגסױרַא
 טָאה ןַאמ רעטשרע רעד ואוו ,גנאנכרוד םעד ףיוא טלעטשעגנָא םהיא
 .ןעזייוו טפראדעג ךיז

 ,םענייא ךָאנ רענייא ערעדנַא יד ןעגנַאגעג ןענייז ןע'םָאט ךָאנ
 טפראדעג טָאה ןעמ ואוו ,טלַאּפש םעד ראפ ןעמוקעגסיוא זיא םָאט זיב
 .ןעגנירּפשרעבירַא

 ס'םָאט ןיא ןיירַא זיא ?יוק יד ; ןעכָאשעגנסיוא טָאה שזדרָאשזד
 ,קירוצ ןעפָאלעג טינ רע זיא ,טעדנואוורעפ שטָאכ ,רעבָא ; טייז
 ןעגנורּפשעגרעבירַא רע זיא סקָא ןעדליוו ַא ןופ יירשענ ַא טימ ןרעדנָאז
 .עיטרַאּפ רעד וצ ןעפָאלעג זיא ןוא טלַאּפש םעד

 "רע גנולצולּפ זיא רעכלעוו ,טגָאזעג סאעניפ טָאה ,דניירפ ---
 ןע'םָאט םערא ןעגנַאל ןייז ןופ סיוטש ַא טימ טָאה ןוא טנערָאפ ןענעיש
 רע טָאה ! טינ רָאג ָאד ךיד ףראד ןעמ ; ולעפ ןופ טרעדײלשעגּפָארַא

 .טצעזענוצ השעמ תעשב

 -יווצ ןעגיולפעג זיא רע ; טלַאּפש ןיא ןעלַאפעגנייײרַא זיא םָאט
 ּפָארַא זיא רע זיב ,רענייטש ,םעטסוק ,רעמיוב ןופ ןעגייווצ ןעש
 גידנעצכערק ןוא ,רענעסירוצ ַא ,,רענעכָארבוצ ַא ןעטנוא סופ גיסיירד

 : .ןעגיל ןעבעילבעג זיא
 -סיוא סקרַאמ טָאה ! ןעמערַאברע זנוא רעביא טָאג ךיז לָאז --

 ןעמונעג טָאה רע ןוא ! םילָאװייט רָאנ סעּפע ךָאד ןענייז ייז ,ןעפורעג
 -וקעג רעהַא זיא רע יו רעלענש ןעזלעפ יד רעביא קירוצ סיפ ןעלעטש
 רעד ןעפָאלעג זיא ןעמעלַא ראפ רעלענש .םהיא ךָאנ עלַא ןוא ,ןעמ
 .ןעזָאלבעג ןוא טעּפָאסעג קרַאטש טָאה רעכלעוו ,ןאמסילָאּפ רעטעפ

 רהיא ,עדנַאב רעד וצ טגָאזעג סקרַאמ טָאה ,הרבח ,טרעה ---
 .עפליה ןעגנערב ןעפיוק לעװ ךיא ןוא ןע'םָאט ףיוא טכיוה ןוא טהעג
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 ריס .,דנַאל רעייא טינ ןעבָאה רימ .,,עצעזענ ערעייא טינ ןעבָאה רימ
 םעד ייב ןוא ,רהיא יו ױזַא ?עמיה סטָאג רעטנוא יירפ ָאד ןעהעטש
 -נוא ראפ ןעפּפמעק רימ ןעלעוו ןעפַאשעב זנוא טָאה סָאװ טָאג ןעסיורג
 .ןעברַאטש ןעלעוו רימ זיב טייהיירפ רעז

 סע'שזדרָאשזד זַא ,רעכיז זיא סנייא רעבָא ,ןייז טינ לָאז סע יו
 רע תעשב ןעגיוא ענייז ןופ קורדסיוא רעד ,עמיטש ןייז ,גנוטלַאה
 ןופ עדנַאפ רעד ףיוא גנוקריוו יד טלהעפרעפ טינ ןעבָאה טדערעג טָאה
 "יצנייא רעד ןעוועג זיא סקרַאמ .ןעגיוושענ ןעבָאה ייז ןעד ,ןעטנוא
 -ענ טכערוצ טָאה רע .,ןופרעד טרהירעג ןעוועג טינ זיא סָאװ ,רעג
 -עגסיוא רע טָאה ןעגייוושליטש םעד תעשב ןוא טעלָאטסיּפ ןייז טכַאמ
 .ןע'שזדרָאשזד ףיוא ןעסָאש

 יקָאטנעק ןיא רעּפרעק ןייז ראפ טגעירק ןעמפ ,טהעז רהיא ---
 טלַאק רע טָאה ,ןענידעבעל ַא טּפַאכעג םהיא טלָאװ ןעמ יו לעיפ ױזַא

 .לעברַא ןייז ןָא טעלָאטסיּפ םעד טשיװעגּפָא טָאה ןוא ,טגָאזעג

 -סיױרַא טָאה אזילע ,קירוצ גנורּפש ַא ןעבעגעג טָאה שזדרָאשזד
 ּפָאק ןופ רָאָאה ענייז טרהירעגנָא טָאה ?יוק יד ; יירשעג ַא ןעזָאלעג

 ןיײרַא זיא ןוא יורפ ןייז ןופ קַאב יד טרהירעגנָא טינ רועיש טָאה ןוא
 .םיוב ַא ןיא ןעביוא

 .טגָאזעג לענש רע טָאה ,ַאזילע ,טינרָאנ זיא סע ---

 סאעניפ טָאה ,ןעהעז ךיד לָאז ןעמ זַא טינ העטש רעסעב --
 .ןעפרואווסיוא טימ ןָאהט וצ ָאד טסָאה וד .טנָאזעג

 "סיּפ יד זַא העז ,טגָאזעג שזדרָאשזד טָאה ,םישזד ,טצעי ---
 םעד .גנאגכרוד םעד טיה ןוא ,גנונדרָא ןיא ןייז ןעלָאז ןעטעלָאט

 טסעװו וד .ןעכיש ךיא ?עװ ןעהעז ןעזָאל ךיז טעװ סָאװ ןעטשרע
 ןעסישרעפ טינ ףראד ןעמ .רעטייוו ױזַא ןוא ןעטייווצ םעד ןעמהענ
 ,לָאמ ןייא ףיוא ןעליוק ייווצ

 ? ןעפערט טינ טסעוו וד זַא ,ןייז טעוװ סָאװ רעבָא --
 .טנָאזעג טלַאק שזדרָאשזד טָאה ,ןעפערט ל עוו ךיא --
 ,ךיז ןיא רעייפ ןעגיטכיר םעד טָאה רוחב רעד ! טוג רהעז --

 ,ןהייצ יד ןעשיווצ טלעמרומעג סָאעניפ טָאה
 -ַאטשענ עדנַאב יד זיא ןעסָאשעגסױא טָאה סקרַאמ יוװ םעד ךָאנ

 .ןעסָאלשטנענוא ןענ
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 סָאװ ןוא ןעטנוא ןעטרָאד רהיא טייז רעו ,,ןעררעה עניימ --
 " ? רהיא טליוו

 "אל םִאט טָאה ,סרענענ ענעפָאלטנע עיטרַאּפ ַא ןעפרַאד רימ ---

 ןוא סיררעה ַאזילע ןוא סיררעה שזדרָאשזד ןענייז סָאד .טגָאזעג רעק
 ןעבָאה ריס .יורפ עטלַא ןייא ןוא ןעדלעכ םישזד ןאד ,ןהוז רעייז
 -עבעירשרעטנוא ןייא ןעבָאה רימ ןוא ָאד עטמַאעב סגנורעיגער ייווצ
 טרעה ,ןעמהענ ךייא ןעלעוו רימ ןוא ,ןעטסערא וצ ךייא להעפעב םעג
 .רמ וצ טגנאלעב סָאװ סיררעה שזדרָאשזד טינ רהיא טייז ? רהיא
 ? יקָאטנעק ןיא יבלעש קריצעב ןופ סיררעה .א

 לָאמ ַא ךימ טָאה סיררעה .רמ ַא .סיררעה שזדרָאשזד ןיב ךיא ---
 ןוא ןַאמ רעיירפ ַא ךיא ןיב טצעי רעבָא ,םוהטנענייא ןייז ןעפורעג
 .רימ וצ ןעגנַאלעב דניק ןוא יורפ ןיימ ןוא דרע עיירפ סטָאג ףיוא העטש
 -רעפ וצ ךיז רהעוועג ןעבָאה רימ .ָאד ןענייז רעטומ ןייז ןוא םישזד
 -ןקפירַא טנעק רהיא ,ןָאהט סיוועג סע ןעלעוו רימ ןוא ,ןעגידייהט
 -נוא ןעמוק טעוװ רעכלעוו ,רעטשרע רעד רעבָא ,טליוו רהיא זַא ןעמ

 ױזַא ,ןַאמ רעטיוט ַא ןייז טעװ ןעליוק ערעזנוא ןופ לעיצ םעד רעט

 .ןעטצעל םעד זיב ,רעטירד רעד ,רעטייווצ רעד

 ןַאמ רעצרוק ַא טגָאזעג טָאה ! ןעטפעשעג ןייק טינ ךַאמ ---

 ,ןַאמ רעגנוי .,זָאנ רעד טימ גידנעזָאלב ןוא סיוארָאפ גידנעטערטסיורַא
 -מאאעב-סגנורעיגער ןענייז רימ טסהעז וד .ןעדייר טינ וטספראד ױזַא
 .ךיוא טפארק יד ןוא טייז רעזנוא ףיוא ץעזעג סָאד ןעבָאה רימ .עט
 ךָאד ךיז רהיא טעוװ ףוס םוצ ןעד ,ןעטוג טימ רעטנוא ךיז טיג רעסעב
 .ןעבעגרעטנוא ןעזומ

 טכַאמ יד ןוא ץעזעג סָאד טָאה רהיא זַא ,טוג רהעז סייוו ךיא --
 טניימ רהיא .טרעפטנעעג רעטיב שזדרָאשזד טָאה ,טייז רעייא ףיוא
 -ניירַא ןוא ,סנעילרָאדרינ ןיא ןעפיוקרעפ יז ןוא בייוו ןיימ ןעמהענ וצ
 ןעקיש ןוא ,גייטש סרעלדנַאהנעװאלקש ַא ןיא דניק ןיימ ןעצעז
 רעטייוו יז לָאז רע היח רעדליוו רעד וצ קירוצ רעטומ עטלַא ס'םישזד

 טימ ןָאהט טנעקעג טינ פע טָאה רע לייוו ,ןרעטרַאמ ןוא ןעסיימש

 תויח יד וצ ןעקישקירוצ ךימ ןוא ן'םישזד טליוו רהיא .,ןהוז רחיא
 רעטייוו זנוא ןעלָאז ייז זַא ,סרעטסַאמ ערעזנוא ךיז ןעפור עכלעוו
 עדנַאש ַא ! ןעקוקוצ סָאד ןעלעוו עצעזעג ערעייא ןוא ןערעטרַאמ
 ,טינ ךָאנ זנוא טָאה רהיא רעבָא ! עצעזעג ערעייא ףיוא ןוא ךייא ףיוא
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 ךאז יד זא ,טצעי ןוא ,טגָאזעג שזדרַאשזד טָאה ,חעז ךיא --

 רימ ןוא זנוא ראפ רהאפעג עלַא ןעזָאל רהיא טלָאז ,זנוא טננאלעב

 .ןעפּפמעק ןיילא ןעלעוו

 ,שזדרָאשזד ,ףּפמַאק ןעצנַאג םעד ךיז ראפ ןעבָאה טסנעק וד --

 טסעוװ וד רעבָא ,לעטעלב ענעקורט ַא גידנעייק טגָאזעג סאעניפ טָאה

 ,העז .סַאּפש םעד ןעהעזוצוצ ןעגינעגרעפ םעד ןעבָאה ןעזָאל רימ ךָאד

 ןעליוו עכלעוו ,רענהיה יו ױזַא בשימ ןעטנוא ךיז ןענייז הרבח יד יו

 וד זַא ,רעסעב ןעוועג טינ טלָאװ .נייטש רעייז ףיוא ןעהילפפיורא

 ןעלָאז ייז זַא  ,ןָאט ןעכילדניירפ ץנַאג ַא ןיא ןעגָאז ןהעג ייז טסלָאז
 ? ןרעוו ןעסָאשעג ןעלעוו ייז ןעד ,ןָאט טינ סע

 טנעקעג ןעמ טָאה גיטכיל ךילמיצ ןעוועג ןיוש זיא סע יװ ױזַא

 -עג ןענייז רֶאָאֹּפ ַא עכלעוו ןעשיווצ ,עיטראּפ עצנַאג יד ןהעז ןעטנוא

 טימ ןוא ,פקרַאמ ןוא רעקאל םָאט : עטנַאקעב עטלַא ערעזנוא ןופ ןעוו

 ךיז ןעביירט סָאװ ןעדנובַאנַאװ ענינייא ןוא ,סרעלבַאטסנָאק ייווצ ייז

 ןעגינגרעפ ןעבָאה וצ טימ ןעהעג ןוא סעמשטערק עניילק יד ןיא םורַא
 .סרעגענ ןעּפַאכ ןיא

 טָאה ,ץאלּפ ןעטוג ַא ןיא ןענייז סרעגענ ענייד ,םָאט ,לעװ ---

 .טגָאזעג רענייא

 ןעמהענ גנאל טינ רימ ייב טעוו סע ןוא ,העז ךיא ,סעי --
 ןעגנירּפשּפָארַא .ןעּפעלשסױרַא ןעמעלַא ייז ןוא ןעמוקוצפיורַא ןעטרָאד

 : : .טינ ייז ןענעק
 יד רעטניה ןופ ןעסיש זנוא ףיוא ןענעק ייז ,םָאט רעבָא --

 ,ךאז עסואימ ַא ןייז טעוו סָאד ןוא .טגָאזעג סקרַאמ טָאה ,ןעזלעפ
 .טסייוו וד

 טסָאה וד ,לעכיימש ןעזייב ַא טימ טגָאזעג םָאט טָאה ! ףוא

 ןרעטיצ סרעגענ ! רהַאפעג ןייק ! סקרַאמ ,ללעפ ןייד ראפ ארומ רָאנ
 .ןייש םענעגייא רעייז רַאפ

 ןיימ ראפ ןעבָאה ארומ טינ לָאז ךיא סָאװ ראפ טינ סייוו ךיא --

 ; בָאה ךיא סָאװ עגיצנייא יד זיא סָאד - ; טגָאזעג סקרַאמ טָאה ,ללעפ

 .לעווייט רעד יוװ ןעפּפמעק רעגענ ַא לָאמ ַא ןעק ןַאד ןוא

 ן'םיוא ןעביוא ןענעישרע שזדרָאשזד זיא טנעמָאמ ןעזעיד ןיא

 רעטסאפעג ןוא רעניהור ַא טימ טגָאזעג טָאה ןוא ייז רעביא גרַאב

 : עמיטש
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 "יא רעבירא עלַא ןענייז ,ןעביירשעב סע ןעק ןעמ יװ רעלענש
 יד וצ ןעטפערק עלַא טימ ןעפיול ןעמונעג ןעבָאה ןוא ןַאקרַאּפ ַא רעב
 טָאה ןוא דרעפ ןייז ןופ ּפָארַא ?ענש ןזיא לעקיימ דנערהעוו ,ןעזלעפ

 .ןערהָאפעגקעװַא ?ענש זיא ןוא ןעגָאװ םוצ ןעדנובעגנָא םהיא
 וצ ןעמוקעגוצ ןענייז ייז ןעוו ,טגָאזעג סאעניפ טָאה ,טמוק ---

 גָאט ןופ טכיל רעדנעמוקנָא רעד ייב ןעהעזעג ןעבָאה ןוא ןעזלעפ יד
 -לעפ יד ףױרַא ןעגנאנעג זיא עכלעוו ,עקשזעטס א ןופ ןעכייצ םעד
 טמוק ; רעצעלּפ טכַאי עגילָאמַא ערעזנוא ןופ ענייא זיא סָאד .ןעז
 ! ףױרַא

 רניק ן'טימ ,גידנעגנירּפש ,סיוארָאפ ןעפָאלעג זיא סַאעניפ
 טימ םישזד .גיצ ַא יו ןרעדנַא ן'פיוא זלעפ ןייא ןופ ,םערא ן'פיוא
 רעד ןעווענ זיא סעציילּפ יד ףיוא רעטומ רעגידרעטיצ רעטלַא ןייז
 -נָא ןענייז רעטייר יד .עטצע?ל יד אזילע ןוא שזדרָאשזד ; רעטייווצ
 ןענייז ןעכולפ ןוא ןעיירשעג עטשימענ טימ ןוא ןַאקרַאּפ םוצ ןעמוקעג

 -וצכָאנ ייז טעטיירעברָאפ ךיז ןעבָאה ןוא דרעפ יד ןופ ּפָארַא ייז
 .ןהעג

 ןעכָארקעגפױרַא קילבנעגיוא עגינייא ןיא ןענייז עטנלָאפרעּפ יד
 -ָאמש 8 וצ טרהיפעג ָאד טָאה עקשזעטס יד .גרַאב ןופ ץיּפש ן'פיוא
 ייז ןוא ,ןהעגכרוד טנעקעג טָאה שנעמ ןייא רָאנ ואוו ,גנאגנכרוד ןעֶל
 ְךֶָאנ ,טיירב יד דראי ַא ףיוא טלַאּפש ַא וצ ןעמוקעג גנולצולּפ ןענייז

 סאעניפ ןעוו .ןעזלעפ ערעדנוזעב עּפורג ַא ןעגעלעג ןענייז סע ןעכלעוו
 ןעגנורּפשעגרעכירַא טכייל םהיא רע זיא טלַאּפש םעד וצ ןעמוקעג זיא

 -לעוו ,זלעפ ַא ןופ ץיּפש םעד ףיוא ?ענניא םעד טגניײלעגקעװַא טָאה ןוא
 .ךָאמ עכייוו טימ טקערעב ןעוועג זיא רעכ

 טָאה ,בעיל ךייא זיא ןעבעל רעייא ןעוו ,רעבירַא טגנירּפש ---
 -רעבירַא ייז ןענייז ןרעדנַא ן'כָאנ רענייא ןוא .ןעירשעג ייז וצ סָאעניפ
 .ןעננורּפשענ

 -פָארַא ,טנָאזעג סאעניפ טָאה ,עלא ָאד רימ ןענייז טצעי --
 -יירגנָא יד סָאװ ןעהעז וצ ,ןעטנוא גרַאב גערב םעד ןופ גידנעקוק
 סע רע .ןענעק ייז ןעו ,ןעמהענ זנוא ייז ןעלָאז .ןעוהט סרעפ
 ,געו ןעלָאמש ןעזעיד ןיילא רענייא ןהענכרוד זומ רעהַא ןעמוק ליוו

 ,סָאד רהיא טהעז ; ןעלעיצ טונ ייז ףיוא רהיא טנעק ןענאד ןופ ןוא
 4 רעדניק
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 םעד טכארבעג דניוו רעד טָאה טגָאזעג כע טָאה רע יוװ ױזַא ןוא
 .רעהַא טרעהענעג ךיז ןעבָאה עכלעוו ,רעטייר ןופ ּפָאלַאנ

 ןעגָאלש ךיז טליוו רהיא ביוא ! רעדניק ,ןעגָאװ ןיא ןיירַא --
 .רעטייוו ?עסיב ַא ןעגנערב ךייא ?עוו ךיא זיב ןעטראוו רהיא טלָאז

 -עג טָאה סָאעניפ ןוא ןעגָאװ ןיא ןיירא עֶלַא ןענייז רעטרעוו עזעיד ייב
 ןענָאװ רעד .ןעטירעגכָאנ זיא ?עקיימפ ; דרעפ יד ןעביירט ןעמונ
 ,געו םענערָארפרעּפ םעד רעביא ןעניולפעג טעמכ  טצנַאטעג טָאה

 ןופ שיורעג רעד ןעטניה ןופ טרעהענ ךיז טָאה רעכילטייד ץלַא רעבָא
 גידנרעטיצ ןעבָאה ןוא טרעהעג סע ןעבָאה ןעיורפ יד .רעטייר יד
 רעד ייב רעטייר יד ןעטייוו ןופ ןעהעזעג ןעבָאה ייז ; טקוקעגסיורא
 רעגלָאפרעפ יד ןוא ,גרַאב ַא ךָאנ .גָאט ןעגידנעמוקנָא םעד ןופ טכיל

 -ליוו א ןעד ,ןעגָאװ ןופ קעדוצ ןעסייוו םעד ןעקרעמעב טזומעג ןעבָאה

 ךיז ןעבָאה ייז ןוא ,ןרעה ןעזָאלעגנ ךיז טָאה דיירפ ןופ םורבענ רעד
 רניק סָאד טקירדעגוצ קערש ןופ טָאה אזילע .דניוו רעד יו טרעהענעג
 ןוא שזדרָאשזד ןוא הליפת טגָאזעג טָאה יורפ עטלַא יד ; ךיז וצ
 -עיָאסיּפ ערעייז טסערּפענ רעטסעפ גנולפייווצרעפ ןיא ןעבָאה םישזד
 יענָאװ רעד .טרעהענעג רהעמ ץלַא ךיז ןעבָאה רעגלָאפרעּפ יד .,ןעט
 ןופ טנעהָאנ טכארבעג ייז ןוא הערד ןעכילצולּפ ַא ןעבענענ ךיז טָאה

 רעביא ןעגנַאהעגרעבירַא זיא רעכלעוו ,זלעפ םענרענייטש ןעסיורג ַא

 ןוא עכַאלפ ןעוועג זיא סע עכלעוו ןעשיווצ ,ןעזלעפ ערענעלק ךס א
 ךיוה ןענַאטשעג ןענייז גרעב ענרענייטש עסיורג עזעיד .דרע עטאלג
 -לַאהעב ןֹוא ץוש ןעטוג ַא ןעטָאבעג ךיז טימ ןעבָאה ןוא לעמיה ןעגעג
 טוג ץנַאנ טָאה סַאעניפ .טפראדעג סָאד ןעבָאה סָאװ יד ראפ רעט
 ףיוא ןהעג טנעלפ רע ןעוו ןערהָאי יד ןיא ְךָאנ ץאלּפ ןעזעיד טנעקעג
 .טכַאי רעד

 -נעלעטשּפֶָא ,ןעפורעגסיוא סָאעניפ טָאה ! טמוק רעטציא ---
 ןעשיווצ רימ טימ טמוק ןוא ,ךיג ,עלַא ּפָארַא טהענ .דרעפ יד גיד
 וצ רהָאפ ןוא ןעגָאװ םוצ דרעפ ןייד ןָא דניב ,לעקיימ .ןעזלעפ יד
 ,הרבח ענייז טימ רעהַא ןעמוק לָאז רע זַא ,םהיא גָאז ןוא ן'הַאירַאמַא
 -ַאמ ןייא ןיא .םיטישכת יד טימ "ןעטלַאהרעטנוא ,, ךיז רע לָאז ןוא
 .ןענָאװ ןופ סיורא ןעוועג עלַא ןענייז טנעמ

 ףיוא טסַאּפ "יררעה גידנעּפַאכ טגָאזעג סַאעניפ טָאה ,טצעי ---

 ! טנעק רהיא טייוו יו טפיול ןוא ןעיורפ יד ףיוא
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 .ןעגָאװ ןיא ןעטלַאהרעטנוא טנעקעג טינ ךיז ןעמ טָאה רעדער יד ןופ
 ,רלַאװ ןופ סעקערטש עלעקנוד ,עגנַאל ךרוד ןעגנאגעג זיא ןעגָאװ רעד
 ןוא ,גרַאב ףיורא ןוא גרַאב ּפָארַא ,רעדלעפ עניטעמוא עטיירב רעביא
 ךָאנ עדנוטש ןייא טּפעלשעג ךיז ייז ןעבָאה רעטייוו ץְלַא ןוא רעטייוו
 -ענ זיא ןוא ןעפַאלשעגנייא גנאל ןיוש זיא דניק סָאד .רערעדנַא רעד

 עטלַא ,ענעקָארשוצ ,עמירָא יד .סיוש ס'רעטומ ןייז ןיא רעווש ןעגעל
 ןיא עכלעוו ,אזילע ,ראנָאז .ןעמוקענייב ךיוא ףָאלש רעד טָאה יורפ
 ןעמעלא ןופ .ןעפָאלשעגנייא ךיוא זיא ,ךאוו ןעוועג טייצ עגנַאל ַא
 דרעפ יד ןעבירטעג טָאה רע .רעטסגידעבעל רעד סָאעניפ ןעוועג זיא
 .זָאנ ן'רעטנוא לעדעיל ַא טפייפעג ךיז טָאה ןוא

 עלענש יד טרעהרעד שזדרָאשזד טָאה רענייז ַא יירד ןעגעג רעבָא
 םעד רעטניה טייוו ןופ ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,דרעפ א ןופ טירט
 סַאעניפ .ןעניובנעלע סאעניפ ןעסיוטשעגנָא טָאה רע ןוא ןעגָאװ
 | .טרעהעגוצ ךיז טָאה ןוא דרעפ יד ןעטלַאהעגקירוצ טָאה

 .זַא ,קנער ךיא .טגָאזעג רע טָאה ,לעקיימ ןייז זומ סָאד --
 -סיוא טָאה ןוא ןעביוהעגפיוא ךיז טָאה רע .ןעריּפָאלַאג ןייז זיא סָאד
 .געוו ן'פיוא טקוקעג טָאה ןוא ּפָאק םעד טקערטשעג

 ,טרעהענעג לענש ךיז טָאה רעכלעוו ,רעטייר ַא ןופ טלַאטשעג יד
 .גרַאב ן'פיוא ןעטייוו ןופ ןעהעזעג ךיז טָאה

 .ןעפורעגסיוא כאעניפ טָאה ! רע זיא סָאד זַא ביולג ךיא --
 רעדייא ,ןעגָאװ ןופ ןעגנורּפשעגסױרַא ןענייז םישזד ןוא שזדרָאשזד
 ןענַאטשעג ןענייז עלַא .ןעוהט ייז סָאװ טסואוועג ןיילַא ןעבָאה ייז

 .טסַאג ןעטעטראוורע םעד ףיוא טקוקעג טנַאּפשעג ןעבָאה ןוא ?יטש
 רעטנורא רע זיא ָאד .טרעהענעג רהעמ ץְלַא ךיז טָאה רעטייר רעד
 רע זיא ָאד ,ןעהעזעג טינרָאג רהעמ םהיא טָאה ןעמ ןוא לָאהט א ןיא
 -ַָאנ ץנאג ןעווענ ןיוש רע זיא ךילדנע .גרַאב ן'פיוא ןעוועג רעדיוװ
 1 .טנעה

 ץָאה ןוא ,טגָאזעג סָאענימפ טָאה ! לעקיימ זיא סָאד ,סעי --

 "! לעקיימ ,ָאלעה :  ךיוה רעד ןיא ןעפורעגסיוא

 ? סָאד וטזיב ! סָאעניפ ---

 ? ייז ןעמוק ; סעיינ סע טביג סָאװ ,סעי ---

 .ןהעצ רעדָא טכַא קיטש ַא .ןעטניה ,טייוו טינ ןענייז ייז ---
 .,תויח ערליוו יד יװ ןעמורב ןוא ןעכולפ ,ןעפנארב ןופ טרעייפעגנָא
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 שזדרָאשזד .ןערישזאסאּפ יד ןעמהענוצפיורַא טיירגעגוצ ךיז טָאה ןוא

 רערעדנַא רעד טימ ןוא דנַאה ןייא ןיא דניק ן'טימ ןעמוקעגכיורא זיא

 ןוא רערעכיז ַא ןעוועג זיא טירט ןייז .ן'אזילע ןעטלַאהעג רע טָאה
 ןענייז ןָאעמיס ןוא לעשטייר .ןעסָאלשטנע ןעוועג זיא טכיזעג ןייז

 .ייז רעטניה ןעננאגעג

 סָאװ יד וצ טגָאזעג סאעניפ טָאה ,טונימ ַא ףיוא סױרַא טמוק ---

 ץאלּפ ַא ןעכַאמ טכערוצ ךימ טזָאל ןוא ,ןעגָאװ ןיא ןעסעזעג ןענייז

 .לעגניא םעד ןוא ןעיורפ יד ראפ

 .טגָאזעג לעשטייר טָאה ,ןעללעפ-ָאלּפָאב ייווצ יד ןענייז טָא --

 עצנַאג א ןערהָאּפ וצ ןעבָאה ייז .ךילנעמ יו ךייוו ץיז םעד ייז ךַאמ

 .געוו ןערעווש ַא ףיוא טכַאנ
 עטלַא ןייז םהיא ךָאנ ןוא ןעכָארקעגסױרַא רעהירפ זיא םישזד

 טלָאװ יז יו ױזַא ,טקוקעגמורַא ךילטסגנע ךיז טָאה עכלעוו ,רעטומ

 .סרעגלָאפרעפ ערהיא ןעטראוורע

 ,גנונעדרָא רעטוג ןיא ןעטעלָאטסיּפ ענייד ןענייז ,,םישזד --=

 -עג עמיטש רעטסעפ רעבָא רעליטש ַא טימ שזדרָאשזד םהיא טָאה

 .טגערפ

 .טרעפטנעעג םישזד טָאה ,סיוועג ץנַאג --

 -וק ןעלָאז ייז ןעוו ןָאהט וצ טסָאה וד סָאװ טסייוו וד ןוא ---

 ? ןעמ

 טגָאזעג םישזד טָאה ! סייוו ךיא זַא ,סעּפע ןיימ ךיא ---

 ןעזָאל ייז ל?עװ ךיא זַא ,וטסקנעד .טסורב עטיירב ןייז גידנענעפע
 ? רעטומ ןיימ ןעמהענ לָאמ א ךָאנ

 ןיירַא דניק ן'טימ אזילע זיא ךערּפשעג ןעצרוק ןעזעיד דנערהעוו
 -צרעה ןעמונעג ןעבָאה ייז .רעטומ ס'םישזד ייז ךָאנ ןוא ןעגָאװ ןיא

 ףיוא טצעזעגפיורַא ךיז ןעבָאה ןוא דניירפ ערעייז ןופ דעישּפא ןעכיל

 טנערָאפ טצעזעג ךיז ןעבָאה םישזד ןוא שזדרָאשזד .ןעללעפ עכייוו יד

 .כַאעניפ ןעבענ

 .טגָאזעג ןָאעמיס טָאה ! עדניירפ ,דנוזעג טרהָאּפ ---

 ןופ ןעפורעגּפָא עלַא ךיז ןעבָאה ! ןעשנעב טָאג ךייא לָאז ---
 .ןעגָאװ

 רעביא גידנעּפאלק ןוא גידנעּפירקס קעװַא זיא ןעגָאװ רעד ןוא

 ןעּפאלק םעד ןוא געוו ןעהיור םעד ןענעוו .דרע רענערָארּפרעּפ רעד
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 -ןג ןיא ןעמוק וצ ןעטראוורע ןוא ןעכריק ןופ רערעילגטימ ןענייז ייז

 ןעוהט ןוא טלעוו רעד ןיא טכייל ױזַא ךיז סע ןעבָאה ייז ןוא .ןדע
 -סירק ערעסעב ,ןעטסירק עמורפ עכילרהע רימ ןוא ןעליוו ייז סָאװ
 ייז .סיפ ערעייז רעטנוא ביוטש םעד ןיא ןעגיל ,ןענייז ייז יו ןעט

 רעייז ןופ רחסמ ַא ןעכַאמ ןוא ייז ןעפיוקרעפ ,עכילקילגנוא יד ןעפיוק
 טזָאל טָאג ןוא ןערהערט ןוא רעמָאי רעייז ןופ ,ןעצרַאה ןופ טולב
 ! ןָאהט ייז סע

 ןעמונעגנָא טָאה ןוא ?עשטייר ןעמוקעגניירַא זיא םעד ןיא
 -זייּפש ןיא טרהיפעגניירַא איז טָאה ןוא דנַאה ס'אזילע ךילדניירפ

 ןיוש ןענייז עֶלַא ןעוו .טיירגעג ןעוועג ןיוש זיא שיט רעד ואוו רעמיצ
 זיא הטור ןוא ריהט ןיא טּפאלקעגנָא ןעמ טָאה שיט ןייב ןעכעזעג
 .ןעמוקעגניירַא

 -עג הטור טָאה ,דניק ן'ראפ ןעקָאז עזעיד טכארבעג בָאה ךיא ---
 ַאדַאנַאק ןיא .,ןעקָאז ענעלָאװ ,עמערַאװ ,עטוג ,רָאָאֹּפ יירד .טגָאז
 -ענוצ יז טָאה ? אזילע ,ריד סע טהעגנ יו .טסייוו וד ,טלַאק זיא

 -עג ,דנַאה יד םראוו רהיא גידנעקירד ןוא רהיא וצ גידנעהעגוצ ,טצעז
 ַא םהיא ראפ ָאד בָאה ךיא .לעכעקעל ַא יררעה םעניילק םעד גידנעב

 .ןעסע ןעלעוו רע טעװ געוװ ן'פיוא ,ןופרעד עלעקעּפ םעניילק
 -ענ אזילע טָאה ,טוג וצ טייז רהיא ; ךייא קנאד ךיא ,הֶא --

 : 2 ,טנָאז
 / -עג לעשטייר טָאה . ,ערעשטעוו זנוא טימ ססע ,הטור ,םוק ---

 2 עא .טגָאז
 ןעזָאלעג בָאה ףיא .טרעפטנעעג הטור טָאה ,טינ ןעק ךיא --

 ךָאנ ןעק רע .ןעוויוא ןיא סעקירַאכופ יד ןוא דניק ן'טימ ןע'ןהאשזד

 סָאד .סעקירַאכוס יד ןענערברעפ ןוא רעקוצ טנופ ַא דניק םעד ןעבענ
 יורפ עגנוי יד טָאה ,ןיילַא םהיא זָאל ךיא ןעוו לָאמ עלא רע טוהט

 דנוזעג רהָאפ ,אזילע דנוזעג רהָאֹפ ָאזלַא .נידנעכאל טגָאזעג

 טלָאז רהיא ןוא געוו רעייא ןיא ןייז חילצמ טָאנ ךייא לָאז ,שזדרָאשזד

 הטור זיא טירט עלענש טימ ןוא .,טרהָאפ רהיא ואוו םולשב ןעמוק
 | .רעמיצ ןופ סיורא

 רעטקעדעב רעסיורג ַא זיא ערעשטעוו ְךָאנ רעטעּפש לעסיב ַא
 יד ןוא רהָאלק ןעוועג זיא טכַאנ יד .ריהט םוצ ןערהָאפעגוצ ןעגָאוװ
 ןעגָאװ ןופ ןעגנורּפשענּפָארַא זיא סָאעניפ .טניישעג ןעבָאה ןרעטש
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 טלייאעג ךיז ןעבָאה רעדניק ערהיא ןוא לעשטייר דנערהעוו ןוא
 -מורַא ןעסעזעג בייוו ןייז ןוא שזדרָאשזד ןענייז ןעטיירגוצנא סעלַא
 יו עדייר ַא טרהיפעג ןעבָאה ןוא רעמיצ םעניילק םעד ןיא ןעמונעג
 ןענעק רעטעּפש ןעדנוטש רָאאּפ ַא ןיא ןעוו ןעדער ןענעק בייוו ןוא ןַאמ
 .גיבייא ףיוא ןערעוו ןעדעישוצ ייז

 ןעבָאה עכלעוו ,ןעשנעמ ,טגָאזעג שזדרָאשזד טָאה ,אזילע ---

 -עק ,ןעכַאז עטוג ערעדנַא עלא ןוא טלעג ןוא דרע ,רעזייה ןוא דניירפ

 ךיד ךיא יו רהעמ טינ ןעבָאה עכלעוו ,רימ יו ןעבעיל ױזַא טינ ןענ
 שפנ ןייק ךימ טָאה טנעקרעד ךיד בָאה ךיא זיב ,ַאזילע .,ךימ וד ןוא
 -סעווש ןיימ ןוא רעטומ ענעכָארבוצ ,עמירָא ןיימ רעסיוא טבעילעג טינ
 נָאט םעד ןיא ןעהעזעג רעטסעווש עכילקילגנוא ןיימ בָאה ךיא .רעט

 ןיא ןעמוקעג זיא יז .ןעמונעגוצ יז טָאה רעלדנעהנעוואלקש ַא ןעוו
 רעמירָא :  טגָאזעג טָאה ןוא ןעפָאלשענ ןיב ךיא ואוו לעקניוו םעד
 ריד ןופ טעװ סָאװ .קעװַא טהעג ריירפ רעטצעל ןייד ,שזדרָאשזד
 בָאה ןוא ןענַאטשעגפיױא ןיב ךיא ןוא 4? גנוי רעמירָא ןיימ ,ןערעוו
 -ָאיעג ןוא טנייוועג בָאה ןוא רהיא םורַא סמערָא עניימ טניײלעגמורַא
 עטצעל יד ןעוועגנ ןענייז סָאד ןוא .טנייוועג ךיוא טָאה יז ןוא טרעמ

 ןוא .רהָאי ןהעצ ןיא טרעהענ בָאה ךיא סָאװ רעטרעוו עכילדניירפ

 -ייוו עלַא ןערָאלרעּפ טָאה ןוא ןערָאװעג טנעקורטרעפ זיא ץרַאה ןיימ
 רימ וצ עבעיל ןייד ןוא .טנעגעגעב ךיד בָאה ךיא זיב ,ןעלהיפעג עכ

 ךיא ןיב ןֶָא סלאמאד ןוֿפ ! טדיוט ןופ יו טקעוועגפיוא ךימ טָאה
 ןיימ ןעבעג ךיא לע ,אזילע ,טצעי ןוא .שנעמ רעיינ ַא ןערָאװעג

 ! רימ ןופ ןעמהענ ט י נ יז ןעלָאז ךיד ,טולב ןעפּפָארט ןעטצעל

 רעביא ןהעג טשרעוצ ןעזומ טעװ ןעמהענ ןעלעוו ךיד טעװ סע רעוו

 .רעּפרעק ןעטיוט ןיימ

 -ָאיעג אזילע טָאה ! זנוא ףיוא תונמחר בָאה ,טָאג ,ָא --

 סָאד ,דנַאל ןעזעיד ןופ ןעמהענסיורא שטָאכ זנוא לָאז רע .טרעמ
 .ןעטעב רימ סָאװ סעלַא זיא

 -ענ טייקרעטיב טימ שזדרָאשזד טָאה ? ייז טימ טָאג טלַאה --
 ?ןעוהט ייז סָאװ סעלא רע טהעז .בייוו ןייז וצ יוװ ךיז וצ רהעמ טגָאז
 ןעלהעצרעד ייז סָאװ סעֶלַא ? םישעמ עכלעזַא וצ רע טזָאל ױזַא יו

 עצנאג יד ; סיווענ ץנַאנ .ייז טימ טלַאה לעביב יד זַא ,זיא זנוא
 ,ךילקילנ ןוא דנוזעג ןוא ךייר ןענייז ייז ,טייז רעייז ןיא זיא טכַאמ
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 לעװ ךיא ! ןעפלעה טָאנ ױזַא רימ לָאז .ןיינ ? ןעצישעב וצ יז
 ןיימ ןעמהענ ןעלעוו ייז רָאפעב םעהטָא ןעטצעל ןיימ זיב ןעפּפמעק
 ! דניק ןוא בייוו

 .שזדרָאשזד ,ןעגידלושעב טינ ךיד ןעק רעכילברעטש ןייק --
 .טגָאזעג ןָאעמיס טָאה ,ןעלדנַאה טינ סרעדנַא ןעק טולב ןוא שיילפ

 ןיימ ,ץאלּפ ןיימ ןיא ןָאהטעג טינ סָאד ןיילַא רהיא טלָאװ --

 ? ררעה
 ןוא שיילפ .וצרעד ןעמוס טינ לָאז סע זַא ,רָאנ שניוו ךיא --

 .טרעפטנעעג ןָאעמיס טָאה ,ןעטלַאהכיױוא לעיפ טינ ןעק טולב
 טָאה ,טרַאה גונעג ןעוועג טלָאװ שיילפ ןיימ זַא קנעד ךיא --

 ןופ ןעלגילפ יד יו םערָא רָאֶאֹּפ ַא גידנעקערטשסיוא טגָאזעג סאעניפ
 ,טקוקעג ןוא ןענַאטשעג טינ טלָאװ ךיא זַא ,קנעד ךיא .,להימדניוו ַא
 .ןעפירגעגנָא ךיד טלָאװ ןעמ ןעוו ,שזדרָאשזד דניירפ

 ,רעסעב ןעוועג טינ טלָאװ ,טגָאזעג שזדרַאשזד טָאה ,לעװ ---
 ? ןעלייאוצ ךיז ןעלָאז רימ זַא
  ףיא בָאה ,עמשטערק רעניילק רעד ןופ קעװַא ןיב ךיא ןעוו -- = }
 -עיד .טנָאזעג סַאעניּפ טָאה ,ךיז רעטניה ןעדנוטש רעיפ ןעזָאלעג ייז
 ןערעוו טעוו סע רָאפעב .ןעצונסיוא רימ ןעפראד ןעדנוטש רעיפ עז
 לָאז ןעמ זַא ,רעסעב זיא סע לייוו ,סױרַא טינ רימ ןענעק לעקנוד
 ןופ דניירפ ַא ,סָארג לעקיימ ןעלעטשעב לעװ ךיא .ןעהעז טינ זנוא
 םהיא ףיוא ךיז ןעק ןעמ ןוא ןעגָאװ ןוא דרעפ ןעטונ ַא טָאה רע ,רימ
 .רעטומ ןייז טימ םישזד ןעטיירעברָאפ ךיא לעװ ןאד ןוא .ןעזָאלרעּפ
 -עג עטשרע יד טינ זיא סָאד ,שזדרָאשזד דניירפ ,הטומ בָאה ָאזלַא
 -עג סאעניפ טָאה ,טייל ענייד טימ ךַאמ ךיא סָאװ עדזַאי עכילרהעפ
 .גידנעהעגסיורַא טגָאז

 טעוװ רע ,טנָאזעג ןָאעמיכ טָאה ,גנוי רענולק ַא זיא סָאעניפ ---
 .שזדרָאשזד ,ןעק ןעמ סָאװ סעלַא ריד ראפ ןָאהט

 .עקיזיר רעייא זיא דייל רימ טוהט סע סָאװ סעֶלַא --

 זיא ןעוהט רימ סָאװ סָאד .ןופרעד ןעדייר טינ טסעוװ וד --
 ןוא .ןָאהט טינ רימ ןענעק סרעדנַא ,טסייה ןעסיוועג רעד סָאװ
 רעלענש ךַאמ ,ןע'לעשטייר וצ טנָאזעג רע טָאה ,בייוו ןייפ ,טצעי

 -עגעג טינ קעװַא טינ ןענעק דניירפ ערעזנוא ןעד ,ןעסע וצ סעּפע
 .ענעכ
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 םהיא אזילע טָאה 4 שזדרָאשזד ,ןָאהט רימ ןעלָאז סָאװ --

 .טגערפעג ךָאוװש

 טגָאזעג רע טָאה ,ןָאהט לעװ ך י א סָאװ סייוו ךיא --

 -סיּפ ענייז טרינימאזקע טָאה ןוא רעמיצ םעניילק ןיא גידנעהעגניירַא
 .ןעטעלָאט

 ,ןעןָאעמיס וצ גידנעקניוו טגָאזעג סָאעניפ טָאה ,אהַא --
 .ןהעג טעוו סע יוװ וטסהעז

 זא שניוו ךיא ,גידנעצפיז טגָאזעג ןָאעמיכ טָאה ,העז ךיא --

 .וצרעד ןעמוק טינ לָאז סע

 ,רימ ראפ רעדָא רימ טימ ןעהיצניירַא טינ םענייק ליוו ךיא ---

 ןעגָאװ רעייא ןעגרָאב רימ טעוװ רהיא ןעוו .טגָאזעג שזדרָאשזד טָאה

 רעד וצ ןערהָאפ ןיילַא ךיא לע ,געוװ םעד ןעגָאז רימ טעוװ רהיא ןוא

 גיהטומ זיא ןוא טפארק ןיא רובג ַא זיא םישזד .עיצנַאטס רעטסכענ

 .ךיא ןיב יוזא ןוא ,גנולפייווצרעפ יד ןוא טיוט רעד יװ

 רערהיפ ַא ,טנָאזעג סאעניפ טָאה ,רניירפ ןייס ,רעבָא ---

 ,טסליוו וד ל?עיפיוו ןעפּפמעק טסנעק וד .ןעבָאה ךָאד וצרעד וטזומ

 .טינ וד ןוא געוו םעד ןעק ךיא רעבָא ,טסהעטשרעפ וד יו ןוא

 .רהאפעג ןיימ ןיא ןעהיצניירַא טינ ךייא ?יוװ ךיא רעבָא --

 ןערַאברעדנָאז ַא טימ טגָאזעג סאעניפ טָאה ,ןעהיצניירַא --

 .ןעסיוו ןעלעוו ךיא טלָאװ ,ןעהיצניירַא ךימ וטסנעק ױזַא יו .,קילב

 ןָאעמיס טָאה ,ןַאמ רעטקישעג ןוא רענולק ַא זיא סאעניפ ---

 -ָאלרעפ םהיא ףיוא ךיז טכעוו וד ןעוו טוג ןָאהט טסעוו וד .טגָאזעג

 דנַאה ןייז ךילרעטָאפ גידנעגיילפיורא טצעזענוצ רע טָאה ,ןוא .ןעז

 ייז .ןעטעלָאטסיּפ יד ףיוא גידנעגייצ ןוא רעטלוש שזדרָאשזד ףיוא

 .סייה זיא טולב עגנוי .םעד טימ גילייא טינ

 -עג שזדרָאשזד טָאה ,ןעפיירגעגנָא טינ םענייק לע ךיא ---
 לָאז ןעמ זַא ,זיא דנַאל ןעזעיד ןופ גנאלרעפ ךיא סָאװ סעֶלַא .טגָאז

 ָאד -- ,רעבָא ,ךילדעירפ ןהעגסיורא ליוו ךיא ; הורוצ ןעזָאל ךימ

 ךיא .טרעטסניפרעפ ךיז טָאה םינּפ ייז ןוא טלעטשעגּפָא ךיז רע טָאה

 ףיוא ןערָאװעג טפיוקרעפ זיא עכלעוו , רעטסעווש ַא טָאהעג בָאה

 "רעפ ןערעוו ייז סָאװ ראפ סייוו ךיא .סנעילרָא-וינ ןיא קרַאמ םעד

 טפיוקרעפ ןעמ יװ ןעהעזוצ לע ךיא זַא רהיא טקנעד ןוא ,טפיוק

 םערָא עקרַאטש רָאָאּפ ַא ןעבעגעג רימ טָאה טָאג דנערהעוו בייוו ןיימ
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 טרעהעג בָאה ךיא ןעוו טּפיוהרעביא ,ןענייז ייז רעוו ןעסיוו טלָאװ
 רענייא טָאה ,ָאזלַא ."סרעקעווק , טרָאװ םעד טנהָאמרעד ןעבָאה ייז יו
 { יש ךיז ךיא בָאה ָאד ."זיוה רעקעווק יד ןיא ייז ןענייז  ,טגָאזענ
 ןעב: ה ייז זַא טרעהעג בָאה ךיא ןוא ,ןרעיוא עדייב טימ טרעהעגוצ
 ,ןאס רעננוי רעזעיד .עיטרַאּפ רעייא ןוא ךייא ןעגעוו עקַאט טדערענ
 וצ יקאטנעק ןיא קירוצ ןערעוו טקישעגקירוצ טעוװ טגָאזעג ייז ןעבָאה
 סע ֹוא קלב ןענרעל ױזַא םהיא טימ טעוװ רעכלעוו ,רעטסַאמ ןייז
 יורפ ןייז .ןעפיולטנע וצ קשח רעד ןעהעגרעפ סרעגענ ערעדנַא יד לָאז

 יז ןעלעוו ןוא סנעילרָארינ ןיא ןערהיפקעווַא ייז ןופ ייווצ ןעלעוו

 -ָאד טרעדנוה ןהעצטכַא יד רעדָא ןהעצכעז יד ןוא ןעפיוקרעפ ןעטרָאד
 .ךיז ראפ ןעמהענ ייז ןעלעוו ןענירק רהיא רַאפ ןעלעוו ייז סָאװ סרַאל
 -עג םהיא טָאה סָאװ ןַאמ םעד וצ ןעבעגקעװַא ייז ןעלעוו דניק סָאד
 ייז ; םישזד ןהוז רהיא טימ רעטומ ןייא ָאד ךָאנ זיא ןאד .טפיוק
 ,ןענָאז ייז .יקָאטנעק ןיא רעטסַאמ רעייז וצ ןערהיפקעווַא ייז ןעלעוו
 ןעפלעה ייז ןעלעוו עכלעוו ,סרעלבַאטסנָאק ייווצ ָאד ןענייז סע זַא
 רע זַא ,טגָאזענ טָאה רעניילק ַא רענייא .ענעפָאלטנע יִד ןעמהענ

 טעוװו ןוא רעטכיר ַא ראפ ןעגנערכ יז טעוװ ןוא יורפ יד ןעמהענ טעוו
 ןערהיפקעווא ןוא ןעמהענוצ יז טעװ רע ןוא ענייז זיא יז זַא ןרעווש
 ןהענ ןעלעוו רימ סָאװ גנעװו םעד ןופ ןעסייוו ייז .סנעילרָאדינ ןיא

 רעדָא סקעז ןענייז ייז .זנוא ךָאנ ןהעג ןעלעוו ייז ןוא טכַאנייב טנייה
 .ןָאהט ןעמ לָאז כָאװ ,טצעי .קיטש טבַא

 רעזעיד ךָאנ ןענַאטשעג ָאד זיא עּפורג יד עכלעוו ןיא ןעזָאּפ יד

 עכלעוו יעדיללַאה לעשטייר .ןעלהאמ וצ הטרעוו ןעוועג זיא הרושב
 -רעפ טָאה ,סעיינ יד ןערעה ןעמוקענ זיא ןוא גייט ןעטענקעג טָאה

 תמגע ןופ ןעגיוצרעפ ןעוועג זיא טכיזעג רהיא ןוא דנעה יד ןעסיר

 -מורַא טָאה אזילע ; טכארטרעפ רהעז ןענַאטשעג זיא ןָאעמיס ,שפנ

 םהיא ףיוא טָאה ןוא זלַאה סנַאמ רהיא םורַא םערָא ערהיא ןעפרָאװעג

 ןוא ןעטסיופ עטסערּפעג טימ ןענַאטשעג זיא שזדרָאשזד .טקוקענ

 ןַאמ רערעדנַא רערעדעי יוװ טקוקעג טָאה ןוא ,ןעניוא עדנעהילנ טימ

 ןיא ןעפיוקרעפ טלָאװעג טָאה ןעמ בייוו סעמעוו ,טקוקעג טלָאװ

 רעטנוא רעלדנעהנעווַאלקש ַא וצ ןעקישקעװַא ןהוז םעד ןוא ןָאיצקוא

 .דנַאל ןעטריזיליוויצ ַא ןופ עצעזענ יד
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 ןֶא טָאה רעטסַאמ רעטלַא ןיימ .ןעדעירפוצ ןעזָאל ךימ ןעלָאז ייז זַא
 .טסָאקעג םהיא בָאה ךיא סָאװ ?עיפ ױזַא לָאמ ףניפ טנעידרעפ רימ
 .גידלוש טינרָאנ ָאזלַא םהיא ןיב ךיא

 אזילע טָאה ,רהאפעג ןופ סױרַא טינ ךָאנ ןענייז רימ רעבָא --
 .ַאדַאנַאק ןיא טינ ךָאנ ןענייז רימ ,טגָאזעג

 בָאה ךיא רעֶבֶא ,טגָאזעג שזדרָאשזד טָאה ,תמא זיא סע --
 .קרַאטש ךימ טכַאמ סָאד ןוא טפול עיירפ יד טלהיפרעד

 ןרעדנַא ןיא ןעמיטש טרעהרעד ךיז ןעבָאה טנעמָאמ ןעזעיד ןיא
 -נאגעג זיא אזילע .ריהט ןיא טּפאלקעגנָא דלַאב טָאה ןעמ ןוא רעמיצ
 .ןענעפע ןעג

 רעדורב ַא םהיא טימ ןוא יעדיללַאה ןָאעמיס ןעוועג זיא סָאד
 .רעשטעלפ סאעניפ סלַא טלעטשעגרָאפ טָאה רע ןעכלעוו ,רעקעווק
 ,םינּפ ַא טימ ןוא רָאָאה עטיור טימ ןַאמ רעכיוה ַא ןעוועג זיא סָאעניפ
 ַא ןוא רעוהט רעסיורג ַא ןעוועג זיא רע זַא טגייצענ טָאה רעכלעוו
 : .רוחב רענעבירעגכרוד

 -כיוו רהעז סעּפע ןענופעגסיוא טָאה סאעניפ דניירפ רעזנוא ---
 -יס טָאה ,שזדרָאשזד ,טייל ענייד ןוא ךיד טריסערעטניא סָאװ סעגיט
 ,סיוא םהיא טרעה .טגָאזעג ןָאעמ

 טכַאנ עטצעל .טגָאזעג סאעניפ טָאה ,וצ ךיז טרעה ָאזלַא --
 -רָאד עמשטערק רעניילק רעמאזנייא ןייא ןיא ןעגנאגעגניירַא ךיא ןיב
 ואו ,ןָאעמעכ ,ץַאלּפ םעד ּךָאד טסקנעדעג וד .ךַאילש ן'פיוא ןעט

 טימ יורפ רעטעפ רעד וצ לעּפע טפיוקרעפ רהָאי ןעטצע? ןעבָאה רימ
 ,ןוא ןערהָאפ ןופ דעימ ןעוועג ןיב ךיא ,?עװ .,ךעלגניריוא עסיורג יד
 -סיוא ךיז ךיא בָאה ,ערעשטעוו ןעסעגענּפָא בָאה ךיא יוװ םעדכָאנ
 טקערעגרעביא ךיז בָאה ןוא לעקניוו א ןיא קעז עּפוק ַא ףיוא ןעגיוצעג

 סָאװ ןוא .ןרעו טכַאמעג טעװ טעב ןיימ זיב ,לעפ ָאלּפָאב ַא טימ
 .ןערָאװעג ןעפָאלשנַא טסעפ ןיב ךיא 4 ןָאהטעג ךיא בָאה

 .טגָאזעג גיהור ןָאעמיס טָאה .,ןעפָא רעוא ןייא טימ ---
 -ָאװו ,טכַאמרעפ ןרעיוא עדייב טימ ןעפָאלשעג ןיב ךיא ,ןיינ --

 -סיוא ?עסיבַא ךיז בָאה ךיא ןעוו .דעימ רהעז ןעוועג ןיב ךיא םיד
 ייז ,רעמיצ ןיא ָאד ןענייז רענעמ זַא ןעהעזעג ךיא בָאה ,טעכושטענ
 -ענ ןעבָאה ןוא ןעקנורטעג ןעבָאה ןוא שיט ַא םורא ןעסעזעג ןענייז
 -עג רעהירפ ךיא בָאה גנוגעוועב ַא טכַאמעג בָאה ךיא רעדייא .טדער
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 .לעטיּפַאק רעטנהעצנעבעיז

 .גנוגידייחטרעפ ס'ןַאמ ןעיירפ םעד

 לעשטייר .גידעבעל סאווטע ןעוועג זיא זיוה סרעקעווק םעד ןיא
 ,ערנעזייר יד ראפ טיירגעגנָא סעלַא טָאה ןוא טרעוװרַאסעגמורַא טָאה
 ןיוש ךיז טָאה ןוז יד .ןערהָאפּפָא טכַאנ יד טפראדעג ןעבָאה עכלעוו
 -עג גיהור ןעבָאה ןעלהַארטש עלעג ערהיא ןוא ןעצעז ןייב ןעטלַאהעג

 בייוו ןייז ןוא שזדרָאשזד ואוו רעמיצפָאלש םעניילק םעד ןיא טנייש
 ןוא עינק ענייז ףיוא דניק ןייז טימ ןעסעזעג זיא רע .ןעסעזעג ןענייז
 ןעסעזעג ןענייז עדייב .ענייז ןיא דנַאה ס'בייוו ןייז ןעטלַאהעג טָאה
 ןעבָאה ןערהערט ןופ סנעכייצ ןוא ןעקנאדעג עטסנרע ןיא טפעיטרעפ
 .ןעקַאב ערעייז ףיוא ןעהעזעג ךיז

 .תמא זיא טסגָאז וד סָאװ סעלַא זַא סייוו ךיא ,ַאזילע ,סעי --
 ןהעז לעװ ךיא ןוא ,ןיב ךיא יו רעסעב לעיפ ,דניק עטונ ַא טזיב וד
 טסַאּפ סע יו ןעלדנַאה וצ ןעהעז לעװו ךיא טסגָאז וד יוװ ןָאהט וצ

 .ןַאמ ןעיירפ ַא רַאפ ךיז
 ,טגָאזעג אזילע טָאה ַאדַאנַאק ןיא ןייז ןעלעוו רימ ןעוו ןוא --

 טוג ןעק ףיא ןוא רעדיילק ןעהיינ טוג ןעק ךיא .,ןעפלעה ריד ךיא לעװ
 ַא ןעכַאמ ןענעק ןעלעוו רימ זַא ּףָאה ךיא .ןעסערּפ ןוא ןעשַאװ
 .ןעבעל

 רעזנוא ןוא ןעמאזוצ ןענייז רימ יװ גנַאל ױזַא ,אזילע ,סעי --
 רָאנ ןעטלָאװ ןעשנעמ עזעיד ןעוו ,אזילע ,הֶָא .זנוא ןעבענ זיא דניק
 -היפ וצ םענייא רעזנוא ראפ זיא סע גונעת רעסיז ַא ראפ סָאװ ןעסיוו
 לעיפיוו ךיז בָאה ךיא ! םהיא וצ טגנאלעב דניק .ןוא יורפ ןייז זַא ןעֶל
 ןעבָאה עכלעוו ,ןעשנעמ ןעהעזעג בָאה ךיא ןעוו טרעדנואוועג ל?לָאמ

 ןא ער עייז ןענייז רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייז זַא ןעגָאז טנעקעג

 ,קוק .ןעכַאז ערעדנַא ןעגעו טרענרעעג ןוא טקנערקעג ךיז ןעבָאה
 יו רהעמ טינ ןעבָאה רימ שטָאכ ,ךייר ןוא קרַאטש ךיז ?היפ ךיא
 גָאט עלַא טײברַאעג בָאה ךיא שטָאכ ןוא .דנעה עגידייל ערעזנוא
 טינ בָאה ןוא רהָאי גיצנַאװצ ןוא ףניפ ןופ רעטְלַא ןעגיטצעי ןיימ זיב
 ןעלעוו רָאנ ךיא טלָאװ  ,ּפָאק ןיימ רעביא ךַאד ןייק ןוא דלעג טנעס ַא
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 רעד ןופ ךאז רעדעי וצ ןעסַאּפ ךיז לָאז יז זַא ,ןעזָאלבָארַא ןוא ןעביוה
 ןעוו ! ןיינ ? ןָאיגילער סָאד ןעמ טפור 4 טפַאשלעזעג רענעברָאדרעּפ

 רימ רעביא זיא סָאװ ךַאז ַא ףיוא ןעקוק ךיא זומ ןָאיגילער ךוז ךיא

 .רימ רעטנוא טינ ןוא
 ןעבָאה וצ טביױלרע ?עביב יד זַא ,טינ ָאזלַא וטסביולג ---

 .טגערפעג איִלעפָא ססימ טָאה ? ןעוואלקש
 ןומ רע זַא טגָאז ןוא ןעפָא סױרַא טמוק רענייא ןעוו ,ןיינ ---

 טעװ רע סָאד ,ןעמוקסיוא טינ ייז ןהֶא ןעק רע ןוא ןעוואלקש ןעבָאה

 טלָאװ ןאד ,ןעזָאלקעװַא ייז לָאז רע ןעוו ,עברָאט רעד טימ ןהעגקעוַא |

 -עב רע יוװ ןהעז טפראדעג רָאנ טלָאװ ןעמ ןוא ןהעטשרעפ סָאד ךיא
 -ערּפ ןוא ןעניוא יד טצַאלנרעפ רענייא ןעוו רעבָא ; ייז טלעדנַאה
 סָאד הטרעוו טינ רהעמ רע זיא ,ןעסייהענ סע טָאה טָאנ זַא טגיד
 טגידנעעג רע טָאה ,עלעצעק ,ףיורעד וטסגָאז סָאװ --- .זיא רע סָאװ
 ןיא םולב ַא טימ ןעמוקעגניירַא זיא עכלעוו ,ן'ַאוע וצ גידנעדנעוו ךיז
 ,רנעה יד

 ? ַאּפַאּפ ,כָאװ ןעגעוו ---
 -רָאד רעטעפ ןייד יװ ױזַא ,ןעבעל רעסעב ןעלעוו וטסלָאװ --

 ? ןעבעל רימ יו רענעיד ךס ַא טימ ָאד רעדָא טנָאמרעװ ןיא ןעט
 .טרעפטנעעג אווע טָאה ,רעכיליירפ זיא ָאד ,הֶא ---

 .ּפָאק רהיא גידנעטעלג טנערפעג רעלק טנייס טָאה ? סָאװ ראפ

 טימ אווע טָאה ,ןעבעיל וצ ןעמעוו עלעיפ ַאד ןענייז ָאד לייוו ---

 .טרעפטנעעג קילב ןעטסנרע ןייא
 .טגָאזעג ירעמ טָאה ,עטכישעג עטלַא יד רעמיא --

 -יטש ַאװע טָאה ? ַאּפַאּפ ,עטכישעג עטלַא ןייא סָאד זיא --

 .עינק ענייז ףיוא גידנעכירקפיורַא טנערפעג דייהרעל
 רעבָא .טרעפטנעעג רעלק טנייס טָאה ,טלעוו יד יוװ טלַא ױזַא ---

 ? טייצ עצנַאג יד ןעוועג על'אווע עניילק ןיימ זיא ואוו

 טרעהעג םהיא בָאה ןוא רעמיצ ס'םָאט ןיא ןעוועג ןיב ךיא ---
 .ןעסע ןעבעגעג רימ טָאה האניד עטנַאט ןוא ןעגניז

 ? עלעצעק ןיימ ,ןעגינגרעפ טַאהעג וטסָאה ---
 ןעוו ,ןענינעגרעפ לָאמ עלַא בָאה ךיא ,אּפאּפ ,סעי ,הא --

 .תושעמ רימ טלהעצרעד ןוא טגניז םָאט
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 טָאה ,השרד ענהעש ַא ןעטלַאהעג טָאה ---נ רָאטקָאד .הא --
 טסלָאז וד זַא ,ריד ראפ דנעסאּפ רָארג ןעוועג זיא יז .טגָאזעג ירעמ
 .ןעטכיזנַא עניימ טקנוּפ ןעוועג ןענייז סָאד .ןרעה יז

 טָאה ,חשרד ענהעש ַא רהעז עקַאט ןייז טזומעג סע טָאה ןאד --
 טגָאזעג רעלק טנייס

 טאה ,טפַאשלעזעג רעד ןעגעוו ןעטכיזנַא עניימ עלַא ןיימ ךיא --
 -רעפ עלַא ןוא סעֶלַא זַא ןעזיוועב טָאה רעגידערּפ רעד .טגָאזעג ירעמ
 ןיא סעיא ןוא .טָאג ןופ טמוק ןעשנעמ יד ןעשיווצ ןעטייהנעדעיש
 ענעי ןיא סיורג ןייז ןעלָאז יד זַא ,טנעכערעגסיוא לָאפטכארּפ ױזַא
 רע .!ענעיד וצ רענעי ןוא ןערעיגער וצ ןערָאבעג זיא רעד זַא ,ןיילק
 ַא ןעכיילגרעפ ליוװ ןעמ סָאװ טיײקשירַאנ יד ןעזעיוועב ךיוא טָאה
 זיא לעביב יד זַא ןעזעיוועב טָאה רע .ןעשנעמ ןעסייוו ַא טימ וואלקש
 טימ ןעגנורהיפ ערעזנוא עֶלַא טציטשרעטנוא ןוא טייז רעזנוא ףיוא
 .טרעהעג טינ סע טסָאה וד סָאװ עדאש ַא .טייהטמיטשעב

 זיא סָאװ םייה רעד ןיא ןענרעל ןעק ךיא .טינ סע ףראד ךיא ---

 ךיא ןעק עכריק רעד ןיא .רַאגיצ ַא ןעכיור ייברעד ןוא רימ ראפ ךילצינ
 .ןָאהט טינ סע

 אילעפֶא ססימ טָאה ? םעד ןיא טינ ןעד וטסביולג ,סָאװ --
 .טגערפעג

 שפנ רעטסָארּפ ַאזַא ןיב ךיא זא ,ךָאד טסייוו וד ? ךיא ,רעוו --

 ףיוא ןעכַאמ ןעכַאז עכלעזַא ןעגעוו ןעגנוניימ עזעיגילער עזעיד סָאד
 ןעגעוו ןעגָאז סעּפע ןעלעוו טלָאװ ךיא ןעוו .קורדנייא ןעּפאנק ַא רימ
 ריס : טגָאזעג ןעפָא ןוא ןהעש ץנַאג ךיא טלָאװ עגארפ-ןעוואלקש רעד
 -נוא וצ ייז ןעפראד רימ ןוא ייז ןעבָאה רימ לייוו ןעוואלקש ןעטלַאה
 טלָאװ רעדעי ןוא ףרַאש ןוא ץרוק ןעוועג טלָאװ סָאד .ךיורבעג רעז
 כָאװ ןעגעו ךאז עצנאג יד זיא סָאד .ןעניימ רימ סָאװ טסואוועג
 .רָאפ טמוק רעדורעג רעזעיגילער רעצנַאג רעזעיד

 סע ! ןיטסונוא ,סורוקיּפא ַאזַא טזיב וד זַא טינ קנעד ךיא -- ;

 .ןרעה וצ ריד ןופ סָאד ךילקערש זיא

 עכלעזַא ןעגעוו ןעגידערּפ .תמא זיא סע רעבָא ! ךילקערש ---

 -ירעביא ןא ןעּפַאכ סָאװ ענעי וצ טינ ייז ןעגידערּפ סָאװראפ ! ןעכאז
 ,ןָאיגילער סָאד זיא .טכענ עצנאג ןעטרָאק ןעלעיּפש סָאװ ןוא לעזעלג עג

 -םיורא ,ןעהערד ןוא ןעגיוב ןעק ןעמ סָאװ -- ,ןערער ייז סָאװ ןעגעוו
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 -גינעוו ןעמ ןעק ןעטרָאד ,טהעג ימעמ אוו ןעטרָאד ןהעג ךיא טלָאװ
 .ןערעוו ןעפָאלשטנַא טינ סנעטס

 זיא סָאד ? ןעטסידָאהטעמ ענידנעיירש עזעיד וצ ! סָאװ --
 .טגָאזעג ירעמ טָאה ! ךילקערש

 -ריק עלבַאטקעּפשער עטיוט רעייא יוװ רעסעב ץלַא זיא סָאד --
 לעיּפש ןוא םייחרעד ןיא ביילב 4? ןהעג וטסליוו אווע .ירעמ ,ןעכריק
 .רימ טימ ךיז

 .טגָאזעג ַאװע טָאה ,ןעמַאמ רעד טימ ןהעג ?יוו ךיא ,ןיינ --
 טָאה ןוא יי רעלק טנייס טָאה ,טסליוו וד זַא ,העג ונ --

 .ךיוא רימ ראפ טעב .טשוקעג יז
 -נורּפשעגניירַא זיא יז ןוא ,לָאמ עֶלַא סָאד והט ךיא ,סיוועג ---

 .רעטומ רהיא וצ ןעגָאװ ןיא ןעג
 סע  ,טגָאזעג רעטומ רהיא טָאה ,ןילעשזנַאװע ,טכהעז וד --

 ייז ףראד ןעמ רעבָא ,רענעיד יד וצ ךילדניירפ ןייז וצ טוג רהעז זיא
 ,ןעו .ןעכיילג רעזנוא ןעוועג ןעטלָאװ ייז יו ױזַא ןעלדנַאהעב טינ

 עוו טינ ךָאד וטסלָאװ טז ןעוועג טלָאװ ימעמ ,לעיּפשייב םוצ
 ? טעב ןייד ןיא ןענייל יז ןעֶל

 ,טרעפטנעעג ַאווע טָאה א ןעלעוו סיוועג סע טלָאװ ךיא ---
 זיא ןאד ןוא ןעסאּפוצפיוא רהיא ףיוא רעטכייל ןעוועג טלָאװ סע ןעד
 .רערהיא ראפ ערעסעב ַא טעב ןיימ

 ןעכאפנייא ס'אווע רעביא גנולפייווצרעפ ןיא ןעוועג זיא ירעמ
 .רעפטנע

 ,ןהעטשרעפ ךימ לָאז דניק סעזעיד זַא ,ןָאהט ךיא ןעק סָאװ ---

 .טגָאזעג יז טָאה
 .גנוטיירעב טימ טרעפטנעעג ַאילעפָא ססימ טָאה ,טינרָאג ---
 ,רעדניק עלַא יו ,ןאד ןוא ןעגָארטוצ ןעוועג עלייוו ַא זיא ַאווע

 ןעבַאז ענערעישרעפ ףיוא טכאלעג טָאה ןוא ןעסעגרעפ דלַאב יז טָאה
 .ןעגָאװ ןופ רעטסנעפ ן'כרוד ןעהעזעג טָאה יז סָאװ

* * * 

 -ייז ייז ןעוו ,טגָאזענ רעלק טנייכ סָאה ,ןעמַאד עניימ ,ונ ---

 יד ןעוועג טנייה זיא סָאװ ,ןעסעיגָאטימ םעד ייב ןעסעזעג עֶלַא ןענ
 ? עכריק רעד ןיא עטרַאק עזייּפש
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 ריד טעװ סע ןוא ,ןעצרעמש ּפָאק רהיא וצ לָאֵמ עלַא סע טמהענ
 .בעיל וצ רימ ןעמהענ סע טזומ וד .ןעפלעה ךיוא

 אווע דנערהעוו ,טגָאזעג ימעמ טָאה ! ךאלמ רעניילק ןיימ ---
 טשוקעג יז טָאה ןוא לעשעלפ יד םעזוב ןיא טּפוטשעגניײרַא רהיא טָאה
 .רעטומ רהיא וצ ןעפָאלעגקעװַא זיא ןוא

 ? םערט יד ףיוא ןהעטש ןעבעילבעג וטסיב סָאװ ---
 -קיסע ןיימ ן'ימעמ ןעבעג וצ טלעטשענּפָא רָאנ ךיז בָאה ךיא --

 .עכריק ןיא ןעמהענטימ יז לָאז יז זַא ,עלעשעלפ

 -ע מ סופ ן'טימ גידנעּפוט ןעפורעגסיוא יז טָאה ! סָאװ ---

 ןיש וטסעוװ ןעו ! עלעשעלפ ענעדלָאג ןייד ןעבענעג וטסָאה ן'י מ

 םהענ ןוא ךיילג הענ ? טינ טסאּפ סע סָאװ ןוא טסאּפ סע סָאװ ןעסיוו
 ! קירוצ ּפָא

 רייהרעליטש ךיז טָאה ןוא טקנערקעג טלהיפעג ךיז טָאה ַאוע
 .טהערדעגמוא

 ןָאהט יז לָאז ,ןעדעירפוצ דניק סָאד זָאל ,ירעמ רָאנ רעה ---
 .טגָאזעג רעלק טנייכ טָאה ,טלהעפעג רהיא סָאװ

 ? טלעוו רעד ןיא ןעמוקכרוד ןעד יז טעוװ יו ,רעלק טנייס ---

 .טגָאזעג ירעמ טָאה
 יז זַא רעבָא ,טנָאזעג רעלק טנייס טָאה ,טָאנ סייוו סָאד --

 זיא סָאד ,רימ ראפ ןוא ריד ראפ ןדע ןנ ןערעסעב ַא ןעבָאה טעוו
 .רעכיז

 ןייז גידנערהירנָא טגָאזעג ַאװע טָאה ,ףיוא רעה ,אּפַאּפ ,הֶא --
 .רעטומ יד טקנערק סָאד ,ןעניובנעלע

 -מַאזרעפ רעד וצ ןהענ וצ טיירעב ןיוש וטזיב ,ןיזוק ,לעוװ- ---

 וצ גידנעהערדמוא לענש יז טגָאזעג ַאילעפָא ססימ טָאה ? גנול
 .רעלק טנייס

 .טינ העג ךיא ,קנַאד ךיא --
 -ריק ןיא ןהענ לָאמ ַא לָאז רעלק טנייס זַא ,ןעלעוו טלָאװ ךיא --

 סָאד .ךיז ןיא טייקמורפ רָאָאה ַא טינ טָאה רע ,טגָאזעג ירעמ טָאה ,עכ
 .ןייפ טינ רהעז זיא

 ןעמַאד רהיא .טגָאזעג רעלק טנייס טָאה ,סע סייוו ךיא --
 רעייא ןוא טלעוו רעד ףיוא ןעבעל וצ יוװ ןענרעל וצ עכריק ןיא טהעג

 שכריק ןיא ןהעג טלָאװ ךיא ןעוו .טייקנייפ וצ זנוא טיג טייקמורפ
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 ,לַאטש ןופ ךורעג ןייק ןעבָאה טינ ךיז ףיוא רע רָאהט ןיירַא רהיא וצ
 -ירעד .ןערהָאי ערהיא ןעצריקרעפ ןוא דנוזעג רהיא ןעדאש ךָאנ ןעק סָאד
 -ייצרַאפ ַא סלַא רחעמ רעדיילק ענייז ןיא ןעהעזענכיוא םָאט טָאה רעב
 ַא ןיא ןעוועג ךיוא םָאט זיא ןאד .רעשטוק רעגיטצעי ַא יו ףָאשיב רעניט
 ןענייז עסַאר ןייז ןופ ןעלהיפעג יד ןעכלעוו וצ ,ץאלּפ םענהעשרעדנואוו

 -עגייפ יד ןופ האנה עכילצרעה טַאהעג טָאה רע ןוא .גניטליגכיילג טינ
 -נהעש יד ןוא טכיל יד ,םויפרעּפ םעד ,ןענַאטנָאפ יד ,ןעמולב יד ,ךעל
 -סול יד ,רעדליב יד ,ןעגנַאהרָאפ ענעדייז יד ; ףיוה םעד ןופ טייה

 םעד טכַאמעג טָאה סָאװ ,גנודלָאנרעפ יד ןוא סעוטַאטס יד ,סערט |
 ,טכַאנ ןייא ןוא דנעזיוט ןופ ץַאלַאּפ ַא וצ רעמיצ-טכַאנ

 ןענַאטשעג רעלק טנייס ירעמ זיא הירפ רעד ןיא גאטנוז ןייא
 ןייא .רעדיילק עטסעב ערהיא ןיא טצוּפענסיױא ַאדנַארעװ רעד ףיוא
 גאטנוז עלא ןהעג וצ ,זיא סָאד ןוא ,טיהעגּפָא גנערטש יז טָאה ךאז
 עטסרעייהט ערהיא ןָאהטנָא יז טנעלפ וצרעד .,עכריק עכייר ַא ןיא
 רייז ןיא סיפ זיב ּפָאק ןופ ןעוועג טצעי זיא יז .גנורעיצ ןוא רעדיילק
 ססימ .רענייטשלעדע עטסרעייהט יד טימ טקעדעב ןוא טעמַאס ןוא
 ןעגעג רעבָא ,טצוּפעגסױא ךיוא רהיא ןעבענ ןענַאטשעג זיא ַאילעפָא
 .לעדיימ ףרָאד ַא יו ןהעזעגסיוא יז טָאה רעלק טנייס ירעמ

 .טגערפעג ירעמ טָאה ? אווע זיא ואוו ---

 ןענָאז וצ ּפערט יד ףיוא טלעטשענּפָא ךיז טָאה דניק סָאד --
 .ן'ימעמ וצ רעטרעוו רָאֶאַּפ ַא

 טרעה ? ּפערט יד ףיוא ן'ימעמ וצ טגָאזעג אווע טָאה סָאװ ןוא
 .ןערעה סע טגעמ רהיא רעזעל ,וצ ךיז

 -קערש היד טוהט ּפָאק ןייד זַא סייוו ךיא ,ימעמ ערעייהט ---
 .העוו ךיל

 רימ טוהט טייצ עטצעל יד ,אווע ,ןעשנעב ךייא לָאז טָאנ --
 .םעד ןעגעוו טינ ףיז טרעמיק רעבָא .העוו גידנעטש ּפָאק רעד

 טָאה ,עכריק ןיא טסהעגנ וד סָאװ ןעדעירפוצ ןיב ךיא ,לעוװ ---
 ןימ ןעמהענ טסלָאז וד ,ימעס .גידנעמהענמורַא יז טגָאזעג ַאווע
 .לעשעלפ-קיסע

 -ַאיד יד טימ עלעשעלפ ענעדלינ עלָאפטכארּפ ענעי ! סָאװ --
 .טינ טהעג סָאד ,ססימ ,ןעטיה טָאנ לָאז { ןעטנַאמ

 ַאמָאמ יד .טינ ךיא ןוא סע טספראד וד ? טינ סָאװ ראַפ --



 11 ןָאטס רעשטיב טעיררעה

 .טנָאזעג אילעפא ססימ טָאה ? סָאד רהיא טזָאל ױזַא יו --
 .טרעפטנעעג רעלק טנייס טָאה 4? טינ סָאװ רַאפ --
 ! םואיס ױזַא סיוא טחעז סע רעבָא ,טינ סייוו ךיא --
 טלָאװ דניק ַא ןעוו סואימ ראפ ןענופעג ךיוא סע וטסלָאוװ --

 ןעסע ןעק סָאװ שפנ ַא ףיוא ןעציז וצ רעבָא ? דנוה ַא ףיוא ןעסעזעג
 וטסקנעד ,הדומ ךיז ייז ; סואימ זיא סָאד ,וד יו ןעקנעד ןוא ןעקנירט
 דרָאנ ןופ ךייא ןופ עלעיפ ןופ ןעגנוניימ יד ןעק ךיא ? ױזַא טינ
 רימ רעבָא ,ןעננוניימ עזעיד טינ ןעבָאה הטוַאס ןופ רימ .טונ רהעז
 סָאד ןוא .ןעלהיפעג טימ ןעשנעמ יװ ןעלדנַאה וצ טנהעוועג ןענייז
 דרָאנ ןיא ןעזייר עניימ ןיא .?ייחטרוארָאפ ןעֶבָאה וצ יו רעסעב זיא
 ךייא ייב זיא ?ייהטרוארָאפ רעד יו טקרעמעב טפָא רהעז ךיא בָאה
 ןוא ןעוואלקש יד טנייפ טָאה רהיא .זנוא ייב יו רעקרַאטש ל?עיפ

 טינ טנעק רהיא ןוא םיצרש ןופ יו ױזַא ייז ןופ ךיז טרעטייוורעד רהיא
 ,ןערייל טינ טליוו רחיא .טכעלש ייז טלעדנַאהעב ןעמ זַא ןעגָארטרעּפ

 טיס רהיא טליוו ןיילא ןוא ןעשנעמ יו טינ ייז טלעדנַאהעב ןעמ זַא

 -וצ עלַא ןעלעוו ייז טלָאװ רהיא ; ןָאהט וצ סָאװ ןעבָאה טינרָאג ייז
 רעייז ןעלהיפ טינ ןוא ןעקוקוצנָא טינ ייז םוא ,אקירפַא ןיא ןעקישקיר
 .טייקבילשנעמ ןענרעל וצ ייז ןרענָאיסימ ןיהַא טקיש רהיא ןוא ,ךורעג
 ? ניטכיר טינ סע זיא

 -עג רייהרעטכארטרעפ ַאילעפָא ססימ טָאה ,ןיזוק ,לעװ ---
 .םעד ןיא ָאד זיא תמא סעּפע ,טגָאז

 .ןעגָאלקעב טנעקעג טינ םָאט ךיז טָאה עגאל עגיטצעי ןייז ףיוא
 רהיא ייב ט'לעוּפ'עג טָאה טבעילעג רהעז םהיא טָאה עכלעוו ,ַאווע

 ָאזלַא טָאה רע .רהיא טימ רָאנ ןעבענּפָא ךיז לָאז םָאט זַא ,רעטאפ

 ןהעג לָאז ןוא סעלַא ןעפראווקעווַא לָאז רע זַא ,להעפעב םעד ןעמוקעב

 טסבלעז ןופ ךיז טהעטשרעפ סע .ןעפראד םהיא טעוװ יז ןעוו רהיא וצ
 ןהעג טפראדעג טָאה רע .טקנערקעג טינ םהיא טָאה להעפעב ַאזַא זַא

 .טגנאלרעפ ךילקירדכיוא רעלק טנייס טָאה סָאד ןעד ,טעדיילקעג ןייפ
 רָאָאּפ ַא טנעלפ רע סָאד ,םעד ןיא ןענַאטשעב זיא טיײברַא לַאטש ןייז

 .טכענק-לַאטש יד וצ ?העפעב ןעביג ןוא ןהעגניירַא ןיהַא נָאט ַא לָאמ

 טמוק רע ןעוו סָאד ,טגנאלרעפ רעלק טנייס ירעמ טָאה טּפיוהרעביא
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 וצ ךילטייד ץנַאג ןעבעג וצ םהיא ןעגנואווצעג ןעוועג ןיב ךיא ---
 "יילק עטונ עניימ ןעגָארט וצ טסבלעז רָאפ היצ ךיא זַא ,ןהעטשרעפ
 ןוא םויפרעּפ ןיימ ןעכיורבעג וצ טביולרע ךיוא םהיא בָאה ךיא .רעד
 ףלָאדַא .ףךעלכיט זָאנ ענעטכיטַאב עניימ ןופ דנעצוד ַא יו רהעמ טינ

 םהיא וצ טזומעג בָאה ךיא ןוא טימרעד ןעדעירפוצ טינ ןעוועג זיא
 .ןעגיהורעב וצ םהיא רעטָאפ א יו ןעדער

 וצ יו ןענרעלסיוא ןיוש ךיז וטסעוו ןעוו ,רעלק טנייס ,הֶא --
 טסהעיצרעפ וד יו ,ךילקערש ךָאד זיא סע ? רענעיד ענייד ןעלדנַאהעב
 ,טגָאזעג ירעמ טָאה  ,ייז

 דנוה רעד זַא סע טאש סָאװ ,ןעמעלַא ְךָאנ ןוא ? סָאװ ראפ ---
 ןעגיוצרע טינ םהיא בָאה ךיא ןעוו ? רעטסַאמ ןייז יו ױזַא ןייז ליוו
 ,ךעלכיט ענעטסיטַאב ןוא םויפרעּפ ןעלעוו לָאז רע רָאנ יו ,רעסעב
 ? ןעבעג טינ סָאד םהיא ךיא לָאז סָאװ ראפ

 -ילקערש ַא טנָארט ,סרעטלַאהנעוװאלקש רהיא זַא ביולג ךיא --

 .טגָאזעג ַאילעפָא ססימ טָאה  ךיז ףיוא טייקכילטרַאװטנארעפ עכ

 רהיא .טלעוו רעד ןיא ךאז ןייק ראפ ןעבָאה טלָאװעג טינ סע טלָאװ ךיא

 יו ןעלדנַאהעב ייז ןוא ןעוואלקש ערעייא ןעהיצרע טפראדעג טָאה

 ראפ ןובשחו ןיד ןעבעג ןעפראד לָאמ ַא טעװ רהיא ןעד ,ןעשנעמ

 ןעגנַאל ַא ךָאנ טגָאזעג עמַאד עטוג יד טָאה ,ךיא קנעד ױזַא .טָאג
 .ןעגייווש

 רעלק טנייס .ףיוה ןיא טרעהרעד ךיז טָאה ןעכַאל רעכיליירפ ַא
 .טכַאלוצ ךיוא ךיז טָאה ןוא ַאדנַארעװ רעד וצ ןעגנאגעגוצ זיא

 -נעמוקוצ ,טגערפעג ַאילעּפָא ססימ טָאה ? ןעטרָאד זיא סָאװ --
 : .ַאדנַארעװ רעד וצ גיד

 ענייז עלא ןוא לעגרעב ןעכייוו ַא ףיוא םָאט ןעסעזעג זיא ןעטרָאד
 טָאה .ַאוע ; ןעמולב טימ טלהיפעגנָא ןעוועג ןענייז רעכעלּפָאנק

 ן'םיוא ןעמולב ןופ ףייר ַא טכַאמעג םהיא טָאה ןוא טכאלעג ךעליירפ
 טכאלעג טָאה ןוא עינק ענייז ףיוא טצעזעג ּךיז יז טָאה ןאד .זלַאה

 .דנעה יד טימ גידנעּפאלק
 !שימָאק ױזַא סיוא טסהעז וד ,םָאט ,הֶא --
 רע ןעוו .ןעגינגרעפ ןעכילרעניא טימס טלעביימשעג טָאה םָאט

 טוחט רע יו ױזַא טלהיפעג רע טָאה ,רעטסַאמ ןייז טקרעמעב טָאה
 .סיוש ן'פיוא דניק ןייז טלַאה רע סָאװ טכערנוא סעּפע
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 ךיא .ךיא יו רעטניזעג ןייז ןעמ ףראד ,ןעוואלקש טימ ןעועדנַאמָאק
 ,טימרעד טּפָא ייז גנַאלרעד ןוא קינּפאר םענרעדעל ןעטוג ַא וליפא בָאה
 ןעו .ןענעידרעפ ייז לעיפיוו ןעבעג וצ ייז ךַאװש וצ ןיב ךיא רעבָא
 -- ,שנעמ רהעמ ןעווענ טלָאװ רעלק טנייס

 .טגערפעגנ ַאילעּפָא ססימ טָאה ? ןעוועגנ טלָאװ סָאװ --
 ןעטלָאװ ייז זיב גנַאל ױזַא ןעװעטַאק טפראדעג ייז טלָאװ רע ---

 .ץרא ךרד ןעמוקעב
 -ָאה ייז ? ןעוועטאק ןהֶא סיוא רעלק טנייס טמוק יוו רעבָא --

 ? ץרא ךרד ם ה י א ראפ ךָאד ןעב
 טּפיוהרעביא .ךאז ערעדנַא ץנַאג ַא ןענייז רענעמ ,לעװ ---

 ראפ ךיז קערש ןײלַא ךיא סָאד ,קילב ןימ אזא טָאה רעלק טנייס
 ,רעגנעל לעסיבַא ָאד ןייז טעוו רהיא ןעוו רעבָא ,לָאמ סעכנַאמ םהיא

 .ןענייז ייז ?יופ יו ןוא טכעלש יװ ןהעז רהיא טעוו

 -נעמוקנײרַא טגָאזעג רעלק טנייס טָאה ,ןומזּפ רעטלַא רעד ---
 -ירק ןעלעוו תושפנ עמירָא יד ףָארטש ןעכילקערש ַא ראפ סָאװ .גיד
 .טלעוו רענעי ףיוא ןעמוק ןעלעוו ייז ןעוו ,טייקליופ ערעייז ראפ ןעג

 -ענ ירעמ טָאה ןעצייר ְךָאנ ךימ וטסליו ,העז ךיא יו ---
 .טגָאז

 ךָאנ בָאה ךיא ןוא סייה זיא גָאט רעד ,ירעמ ,וטסדער סָאװ --
 -רַאװ ְךָאנ רימ טָאה סָאד ןוא ן'ףלָאדַא טימ חוקו ?עקיטש ַא טַאהעג

 לעכיימש ןעסיז ןייד ןופ ןוא ריד וצ ןעמוקעג ןיב ךיא ,טכַאמעג רעמ
 .ןעלהיקוצּפָא לעסיבַא ךיז

 רעד .טגָאזעג ירעמ טָאה ? ן'ףלָאדַא טימ ןיוש זיא סָאװ --
 ןיוש ןעק ךיא סָאד ,טמהעשרעפנוא ױזַא ןערָאװעג ןיוש זיא ?רעק

 עלייוו ַא ףיוא שטָאכ ןעלעוו טלָאװ ךיא .םהיא ןופ ןעטלַאהסיוא טינ

 .קלב ןענרעל םהיא טימ ךיא טלָאװ ,םהיא רעביא טכַאמ יד ןעבָאה
 -נהעוועג ןייד טימ סע זיא ,ערעייהט ןיימ ,טסגָאז וד סָאװ ---

 סָאװ .טגָאזעג רעלק טנייס טָאה ,טייהנולק ןוא טייקניניזפרַאש רעכיל
 ױזַא טנהעוועג ךיז טָאה רע ; ױזַא סע זיא ,ן'ףלָאדַא טפערטעבנא

 זא ,טקנעד רע סָאד גנולעטש ןיימ ןוא גנומהענעב ןיימ ןעכַאמוצכָאנ
 -םיוא םהיא ןעגנואווצעג ןעוועג ןיב ךיא ןוא רעטסַאס ןייז זיא רע
 .תועט ןייז ףיוא ןעכַאמ וצ םאזקרעמ

 .טגָאזעג ירעמ טָאה ? ױזַא יו --
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 ךיז טהעגעב יז .רענעיד יד טימ ןעזָאלעגניירַא לעיפוצ זיא ַאווע
 ךָאד טָאה רהיא .ןעכיילג רהיא ןעוועג ןעטלָאװ ייז יו ױזַא ,ייז טימ

 ליו ,ןעהורסיוא ךיז ףראד ימעמ ?ייוו ,טגָאזעג טָאה יז יו טרעהעג
 .רימ ןעבענ ץאלּפ רהיא ןעמהענרַאפ יז

 טינ רהעמ ַאילעּפֶא ססימ ןיוש ךיז טָאה 4 טינ סָאװ רַאפ ---
 עכילשנעמ ךיוא ןענייז רענעיד זַא קנעד ךיא .ןעטלַאהנייא טנעקעג
 .דעימ ןענייז ייז ןעוו ןעהורסיוא ךיז ןעפראד ןוא תושפג

 -ןצסיוא ךיז טייצ לָאמ עֶלַא ייז ביג ךיא ןוא .סיוועג ץנַאג --
 טפָאלש יז .ןירעפעלש עסיורג ַא טּפיוהרעביא זיא ימעמ .,ןעהור

 ףראד ןעמ רעבָא ,רענעיד יד טוג לעדנַאהעב ךיא .גידנעהעג וליפא
 .ןעמולב טימ סענָאזַאװ ערעייהט יװ ןעלדנַאהעב טינ ייז

 בָאה ,רעלק טנייס טארייהעג בָאה ךיא ןעוו ,רהיא טהעז ---
 -עיד ענעגייא עניימ ןוא ןעגעמרעפ םענעגייא ןיימ טכארבעגטימ ךיא
 טכַאמעג טָאה ןוא ךיז וצ ןעמונעגרעביא ייז טָאה רעלק טנייס .רענ
 ייז טרהיר רע .ענייז ןופ טכַאמעג טָאה רע סָאװ עבלעז סָאד ייז ןופ
 רע .ןעטוג טימ רָאנ ןעמוקכרוד ייז טימ ?יוװ ןוא ןָא טינ לָאמנייק

 ךיוא רימ ןעטלָאװ ץאלּפ רעייז ףיוא ןעוועג ןעטלָאװ רימ ןעוו ,טגָאז

 ? ךיילגרעפ ַאזַא ךייא טלעפעג יו .רעסעב ןעוועג טינ
 ! תומשנ ךיוא ןעבָאה ןעוואלקש יד זַא ,טינ ןעד רהיא טקנעד ---

 .גידנעטלַאהנייא םיוק ךיז טגָאזעג ַאילעפָא ססימ טָאה
 זנוא טימ םופ ןעכיילג ן'פיוא ןעלעטש וצ ייז רעבָא ,סעי --

 טגָאזעג גידנעטש רימ וצ עקַאט טָאה רעלק טנייס .לעיפוצ ןיוש זיא
 ןַאמ רהיא ןופ ן'ימעמ ןעמהענוצקעװוַא זַא ,טצעי ְךָאנ סע טגָאז ןוא
 ןעמ ןעק סָאד .,רימ ןופ ןעמהענקעוַא םהיא לָאז ןעמ יוװ ךיילנ זיא

 .ךיא יװ ןעלהיפעג עבלעז יד טינ טָאה ימעמ .ןעכיילגרעפ טינ רָאג

 טלָאװ ימעמ יוװ ױזַא טקנוּפ זיא סע .ךַאז ערעדנַא ץנַאג ַא זיא סָאד

 טנייס ןוא ! ן'ַאװע ךיא יו רעדניק עניילק עגיצומש ערהיא ןעבעיל
 ,טכילפ ןיימ זיא סע זַא ,ןערערנייא טלָאװעג ְךֶאנ רימ טָאה רעלק
 -הענ ןוא ן'ימעמ ןעקישוצקעוַא ,טייהקנארק ןיימ ףיוא גידנעקוק טינ
 .ץאלּפ רהיא ףיוא ערעדנַאנַא ןעמ

 -ערסיוא סעּפע ךיז לָאז יז זַא טַאהעג ארומ טָאה ַאילעפָא ססימ
 .קָאז רהיא טקירטשעג רעקרַאטש יז טָאה ,ןעד

 ןוא טפַאשהטריוו ַאזַא ןערהיפ ףראד ןעמ ןעוו ,רהיא טהעז --
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 טינ לָאמנייק סָאד ייז רָאהט ןעמ .גָאטייװ רעגניפ ַא רעדָא גָאטייוװ
 -רעד ךיז יז טָאה ,טרהיפעגנייא ױזַא סָאד זיא רימ ייב .ןעבעגכָאנ
 זַא ,,ןעניפעגסיוא טעוװ רהיא ןוא .ן'ַאילעפָא ססימ וצ טדנעוועג ייב

 עלַא ןיא ןעבעגכָאנ רענעיד יד טעװ רהיא ןעוו .ןָאהט ױזַא זומ ןעמ
 ךיא .רדסכ ייז טימ ןָאהט וצ ןעבָאה רהיא טעוװ ןעזירּפַאק ערעייז
 .רייל ךיא סָאװ טינ סייוו רענייק .טינ לָאמנייק ךיז גָאלקעב טסבלעז

 .סע והט ךיא ןוא ןענָארט וצ גיהור סָאד טכילפ ַא ראפ סע ןיפענ ךיא
 ןוא ןעניוטש טימ רייר עזעיד טרעהעגוצ טָאה ַאילעּפָא ססימ

 טָאה רע סָאד ,גנוקריוו ַא טכַאמעג סע טָאה ן'רעלק טנייכ ףיוא

 .רעטכעלעג ןעסיורג ַא טימ טצאלּפעגסױרַא

 עטסנעלק יד ךַאמ ךיא ןעוו לָאמ עֶלַא טכַאל רעלק טנייס ---
 -יטש ַא טימ טגָאזעג ירעמ טָאה ,טיײהקנַארק ןיימ ןעגעוו גנוקרעמעב
 טינ לָאז סע זַא ,זיא שנואוו רעניצנייא ןיימ .,רעריטרַאמ ַא ןופ עמ
 טָאה ירעמ ןוא .ןענהאמרעד םעד ןָא ךיז לָאז רע ןעוו גָאט רעד ןעמוק
 .ןעגיוא יד וצ ?לעכיט רהיא טקירדעגוצ

 םהיא ךָאנ ןוא רעמיצ ןופ טּפַאכעגסױרַא ךיז טָאה רעלק טנייס
 -עזעג טָאה ירעמ ןעוו .אילעפֶא ססימ רָאנ זיא ןעבילבעג ןוא ,אווע

 וצ לעכיט יד טעילוטענוצ טָאה יז ןעמעוו ראפ ,רעלק טנייס זַא ןעה
 .ןעמונעגּפָארַא יז יז טָאה ,ָאטינ ןיוש זיא ןעניוא יר

 -עוו ַאילעפָא ססימ טימ ןעדייר וצ ןעגנאפעגנָא טצעי טָאה ירעמ
 ןעוו סָאד ,טּפאלקעגנָא ?עיפ ױזַא רהיא טָאה יז .טפַאשהטריוו יד ןענ
 ייב ךיז טלָאװ ןיהטריוו עכיורג ןייק ןעוועג טינ טלָאװ ַאילעּפָא ססימ

 ,ּפָאק רעד טשימוצ רהיא
 טסייוו רהיא זַא ,טגָאזעג ירעמ טָאה ,ךיא ביולג טצעי ןוא ---

 ןיוש רחיא טעװ ןעניײלרעדינַא ןעפראד ךיז לָאז ךיא ןעוו .סעלַא ןיוש

 ָאזְלַא .ןענערפ ןעפראד טינ ךיס טעוװ רהיא ןוא סעלַא ןעסיוו ןיילַא

 .ןעבעג גנוטכַא ןעמ ףראד רהיא ףיוא ,ן'ַאװע ןעגעוו רָאנ

 ַאילעפָא ססימ טָאה ,דניק עטוג ַא רהעז ןייז וצ טנייש יז ---

 .רניק ערעסעב ןייק ןעהעזענ טינ ךָאנ בָאה ךיא .טגָאזעג
 ןעהטארענ טינ רָאג זיא יז .דניק ענדָאמ רהעז ַא זיא ַאווע ---

 .ץפיז ןעפעיט ַא טימ טגידנעעג יז טָאה ,רימ ןיא
 רחיא ראפ קילנ ַא ; טרהעלקעג ךיז טָאה ַאילעּפָא ססימ ןוא

 .ןעהטארעג טינ ריד ןיא זיא יז סָאװ
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 ןעהעז ןעלָאז דרָאנ ןופ רענעיד ערעייא זַא ןעלעוו טלָאװ ךיא .טגָאזענ
 ענעטעמאס ןוא ענערייז טימ טקאּפעג ןענייז עכלעוו ,סעפאש ערהיא

 -סיוא געט עבלַאה עצנַאג ןעטײברַא ןיילַא לָאמ ַא געלפ ךיא .רעדיילק

 .ןעגנוגינגרעפ ערהיא וצ ןהעג ןענעק לָאז יז זַא ,סטוה ערהיא ןעצוּפוצ
 רעסיוא ,טַאהעג טינ לָאמנייק סע יז טָאה ףָארטש טפערטעבנַא סָאװ
 טגירק יז .ןערָאװעג ןעסימשעג יז זיא ןעבעל רהיא ןיא לָאמ ייווצ

 זיא סע .רעקוצ ןעסייוו טימ עפַאק רעדָא עהט ןעקרַאטש גָאט עלַא
 -עלא ןעטנוא ןעטרָאד ייז טָאה רעלק טנייכ רעבָא ,עדנַאש ַא סיווענ

 זא ןָא םהענ ךיא .ןעליוו ייז סָאװ ןעוהט ייז .טעװעלַאבזיא ןעמ
 -כיזטסבלעז ןענייז ייז סָאװ דלוש ענעגייא רעזנוא סע זיא זייוולייהט

 ךיא זיב ,רעלק טנייס וצ טפָא רהעז טדערעג ןופרעד בָאה ךיא .גיט

 .ןערָאװעג דעימ ןיב
 ,טרעפטנעעג רע טָאה ערָאװעג דעימ ךיוא ןיב ךיא ןוא --

 ,דנַאה יד ןיא גנוטייצ ַא גידנעמהענ
 רהיא טרעהעגוצ טָאה ןוא ןענַאטשעג זיא ַאוע ענהעש יד ,ַאווע

 -לעו ,טייקטסנרע רעמייהעג ןוא רעפעיט רענעי טימ דייר ס'רעטומ
 םאזגנַאל ןיא יז .טסאּפעג רהיא וצ רַאברעדנָאז ױזַא ךיז טָאה עכ
 רהיא ןעמונעגמורַא טָאה ןוא עלעסערק ס'רעטומ רהיא ןעגנאגעגמורַא
 | | .זלַאה

 -עג רעטומ רהיא טָאה ? וטסליו סָאװ ,אווע ,לעוװ ---

 + .טגערפ
 רָאנ ,ןעסאּפפיוא ריד ףיוא טכַאנ ןייא טנעקעג טינ ךיא טלָאװ ---

 ךיא ; זעוורענ ןעכַאמ טינ ךיד לעװ ךיא זַא ,סייוו ךיא ? ענייא
 עצנַאג ַא גידנעפָאלש טינ ןעגעלעג טפָא ןיב ךיא .ןעפָאלש טינ לעװ

 -- טרהעלקעג בָאה ןוא טכַאנ

 -ײײקשירַאנ ןענייז סָאד ,דניק ,ןעטייקשירַאנ ןייק טינ דער ---
 ! דניק ענרָאמ ַאזַא טזיב וד .טגָאזעג ירעמ טָאה ,ןעט

 יז טָאה ,קנעד ךיא ? ַאמַאס ,ןָאהט סָאד ךיא ןעק רעבָא --

 -עג טינ סעּפע זיא ימעמ זַא ,עמיטש ערעכיז ןייק טימ טינ טנָאזענ
 גידנעטש יז טָאה טייצ עטצעל יד זַא ,טנָאזעג רימ טָאה:איז .דנוז

 | .ןעצרעמש ּפָאק

 זיא ימעמ .קיטש כ'ימעמ ןופ ענישא עקַאט זיא סָאד טָא --

 -ּפָאק ליקערב ןעדעי רעביא ןעזעוו ַא טכַאמ ,עלַא ןענייז ייז יו ױזַא
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 רעטונ א ןעװעג ןיא רע .ן'ימעמ טימ ןעמוקטימ ךיוא לָאז רע זַא

 .ךיז ראפ ןעבָאה גיהטענ טפראדעג םהיא טָאה רעטאפ ןיימ ןוא דעימש

 פע זַא ,טגָאזעג בָאה ךיא ןוא טקנעדעג םעד םורא סלאמאד בָאה ךיא

 -ייהט רעדנַאנַאפ ךיז לָאז יז זַא ,ן'ימעמ ראפ רעכיילג ןעוועג טלָאװ

 -וצ ךיז לָאמ ַא ךָאנ ייז ראפ רעווש ןייז טעוו סע ןעד ,ןַאמ ןופ ןעל

 -ייהרעפ טלָאװ ןוא ןָאהטעג סע ךיא טלָאװ יאוולה .ןעמוק וצ ןעמאז

 שירַאנ ןעוועג ןיב ךיא רעבָא ; סרעדנַא ןעצימיא וצ ן'ימעמ טאר

 -אד בָאה ךיא .ןענַאטשעב טינ ףיורעד בָאה ךיא סָאװ ךייוו וצ ןוא

 ןַאמ רהיא ןעהעז וצ ןעטראוורע טינ ןעק יז ָאד ן'ימעמ טגָאזעג סלאמ

 טפו? יד ןעד ,ןעבעל רהיא ןיא לָאמ ייווצ רעדָא לָאמ ןייא יו רהעמ

 ןיחַא ןעק ךיא ןוא דנוזעג ןיימ וצ ךילדעש זיא ץאלּפ סרעטָאפ ןיימ ןופ

 ינאנַא ןעכוזוצסיוא ךיז ןעהטארעג רהיא בָאה ךיא ןוא ,ןערהָאפ טינ

 ַא ךיז ןיא טָאה ימעמ .טלָאװעג טינ טָאה יז --- ,ןיינ רעבָא ; ןרעד

 -עב טינ ןעק רערעדנַא ןייק סָאװ ,רעטקַארַאכ ןעטראּפשעגנייא ןימ

 .ךיא רָאנ ,ןעקרעמ

 .טגערפעג ַאילעפָא ססימ טָאה ? רעדניק יז טָאה --

 .ייווצ טָאה יז ,סעי ---

 ? ייז ךָאנ ןעקנעב זומ יז זַא ,ןעכער ךיא --
 .ןעגנערב טינ רעהַא ייז ןעק ךיא רעבָא ,ךילריטַאנ ,סעי --

 טינ ייז ךיא טלָאװ ָאד .תושפנ עגיצומש עניילק ןעוועג ןענייז ייז
 ןעמונעגוצ רהיא ייב ייז ןעטלָאװ סנעטייווצ ןוא ,ןעבָאה טנעקעג

 .ךַאז רעד ןיא ענעסיברעפ ַא ןעוועג לָאמ עלַא זיא ימעמ .טייצ לעיפ

 ,ךיא ביולג ,טצעי ןוא ; ןרעדנַא ןייק ןעהטארייה טלָאװעג טינ טָאה יז

 ןיימ ךָאוש יו ןוא יז ףראד ךיא גיהטענ יו סייוו יז שטָאכ ,סָאר

 ןעוו ,ןעגרָאמ וליפא ןַאמ רהיא וצ ןערהָאפעג יז טלָאװ ,זיא דנוזעג

 טָאה ייז ןופ עטסעב יד זַא ךיא ביולג ראפרעד .,טנעקעג רָאנ טלָאװ יז

 .ךיז בעיל רָאנ

 רעלק טנייס טָאה ,ןעדייר וצ םעד ןעגעוו ךילצרעמש זיא סע ---

 .טגָאזעג ןעקורט

 :עהעזעג טָאה ןוא טכארטעב ףוַאש םהיא טָאה ַאילעּפָא ססימ

 -יטסַאקרַאכ םעד טימ ןרָאצ ןעטקירדרעטנוא םעד ןוא טייקרעטיב יר

 .טגָאזעג סע טָאה רע ןעוו ,טכיזעג ןייז ןופ קורדסיוא ןעש

 ירעמ טָאה ,גנילבעיל ןיימ ןעוועג ןעגעווטסעד ןופ זיא ימעמ ---
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 עצנַאנ רעייז זיא יוזא ןוא ,ךיז ראפ רָאנ רעבָא זיא יז ,טנָאזעג ירעמ
 | .עסַאר

 -ילקערש ַא זיא ,ןעבעיל ןיילַא ךיז רָאנ רעדָא ,טכוזטסבלעז --
 .טגָאזעג טסנרע רעלק טנייס טָאה ,רעלהעפ רעכ

 זַא קנעד ךיא .,טנָאזענ ירעמ טָאה ,ן'ימעמ טכארטעב טצעי --
 ןעמ זַא סייוו יז ,ףָאלש ןעקרַאטש ַא ןעבָאה וצ טכוזטסבלעז זיא סע
 לייוו ,ןעדנוטש עלַא טעמכ ןעסאּפפיוא רימ ףיוא טכַאנ ייב ףראד

 -םיוא רעווש יז ןעמ ןעק ךָאד ןוא ,ןעטסרהעמ םא ךיא דייל סלאמאד

 לייו ,רענרע ?עיפ ףךיז ךיא ?היפ הירפ .רעד ןיא .ןעזעיד - ..ןעקעוו

 .ןעקעוו וצ יז רערעווש ןעוועג ךָאנ זיא טכאנ עגיטנייה
 ,טייצ עטצעל יד טכענ עצנאג ןעסעזעגּפָא טינ ריד טימ יז זיא --

 .טגערפעג ַאװע טָאה ? ַאמַאמ
 יז .טנערפעג ףרַאש ירעמ טָאה 4? סָאד וטסייוו ןענַאװ ןופ --

 .טגָאלקעב יאדווַא ךיז טָאה
 וד יו טלייצרעד רָאנ טָאה יז ,טגנָאלקעב טינ ךיז טָאה יז --

 .דנַאנַאכרוד טכעגנ עכילטע ןעטילעג טסָאה

 עכילטע ףיוא ן'עזָאר רעדָא ןעניישזד טינ וטסמהענ סָאװ ראפ --
 ? ןעהורכיוא ךיז ן'ימעמ ןעזָאל ןוא טכענ

 .טגָאזעג ירעמ טָאה ? ןענָאלשרָאפ רימ סע וטסנעק ױזַא יו --

 ןיב ךיא .ןענעכערעב טינ םענעי ךילקריוו טסליוו וד ,רעלק טנייס
 טלָאװ דנַאה רעדמערפ א ןופ ןערהירנָא רעד רָאנ סָאד  ,זעוורענ ױזַא
 -עװו טריסערעטניא רהעמ ךיז טלָאװ ימעמ ןעוו .טכַאמענ עגושמ ךימ
 ,טרעהעג בָאה ךיא .,ןעפָאלשענ קרַאטש ױזַא טינ יז טלָאװ רימ ןעג
 בָאה ךיא רעבָא ,רענעיד עיירט ןוא ענעבעגרע ּרהעז ָאד ןענייז סע זַא
 .ץפיז ַא טימ טגידנעעג ירעמ טָאה ,טינ קילג ןייק ייז וצ

 ךערּפשעג ןעצנַאנ םעד וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה ַאילעּפָא ססימ

 ןעגייווש וצ רעכיילג ראפ ןעטלַאהעב סע טָאה יז .ןעגיוושעג טָאה ןוא

 .ןעגָאז ןעק יז סָאװ ןעסיוו טעװ יז זיב
 -עג רעטייוו ירעמ טָאה ,תולעמ עטונ ךיז ןיא טָאה ימעמ ---

 ןייק ךיז טָאה יז .ןיילַא ךיז ראפ רָאנ ץרַאה ַא טָאה יז רעבָא ,טגָאז
 ןעוו ,טהעז רהיא .ןַאמ רהיא ןעגעוו ץרַאה רהיא ןעסענענּפָא טינ לָאמ
 ךילריטַאנ יז ךיא בָאה רעהַא ןעמוקענ ןיב ןוא טארייהעג בָאה ךיא
 ,ןַאמ רחיא ןעזַאל טלָאװעג טינ טָאח רעטָאפ .ןיימ ןּוא - ,ןעמונענטימ
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 ,ֿפעטיּפַאק רעטנחעצכעז

 .םעסימ עיינ ם'םָאט

 ףיא .ןעמוקעג טייצ ענערלינ ןייד זיא ,ירעמ ,טצעי ןוא ---

 םעד ןעמהענּפָארַא ריד ןופ טעװ כָאװ עניזוק ןיימ טכארבעג ריד בָאה
 ןוא ןעשירפוצּפָא ךיז טייצ ןעבָאה רעטציא טסעוו וד ,זיוה ןופ ּךָאי
 ןוא ןעצנאג ןיא ?עסילש יד ּפֶא ןיוש רהיא ביג .ןהעש ןוא גנוי ןערעוו
 .ןופרעד רוטּפ רעוו

 -ילטע קיטשהירפ ַא ייב ןערָאװעג טכַאמעג זיא גנוקרעמעב עזעיד

 .ןעמוקעג זיא ַאילעפָא ססימ יוװ םעדכָאנ נעט עכ

 ירעמ טָאה ,ןעמוקעג זיא יז סָאװ ןעדעירפוצ ץנאג ןיב ךיא ---
 זַא קנעד ךיא .דנַאה רעד ףיוא ּפָאק רהיא גידנענהעלנא ,טרעפטנעעג
 ,סניהטריוו יד ,רימ סָאד ,זיא סָאד ןוא ,ךַאז ןייא ןעניפעגסיוא טעוו יז

 .ןעוואלקש יד ָאד ןענייז

 ןהֶא ןוא ,ןעניפעגסיוא סָאד טעװ יז זַא ,רעכיז זיא סע --
 -עג רעלק טנייס טָאה ,וצרעד ןעטייהרהאוו טימ טלעוו ַא ךיוא ?לעפייווצ

 .טגָאז
 טָאה ,ךיז ראפ ןעוואלקש ןעטלַאה רימ זַא ןעניימ טלָאװ ןעמ ---

 ןעטלָאװ ,טניילרעביא טוג סָאד ךיז ןעטלָאװ רימ ןעוו ,טגָאזעג ירעמ
 .ןעזָאלעג יירפ עלַא ייז ריס

 טָאה ןוא רעטומ רהיא טקוקעגנָא טסנרע רהעז טָאה ענילעשזנאווע

 /? ַאמַאמ יז וטסלַאה כָאװ וצ : טגערפענ

 ייז .נאלּפ א ראפ ןעדייס ,טינ סייוו ךיא זַא רעכיז ןיב ךיא ---

 לייהט רעטסערנ רעד זַא ,ביולג ךיא .ןעבעל ןיימ ףיוא גאלּפ ַא ןענייז

 -אלקש ערעזנוא זַא סייוו ךיא ןוא .ייז ןופ טמוק טייהקנארק ןיימ ןופ
 .טלעוו רעד ןיא עטסגרע יד ןענייז ןעוו

 טויב וד ,ירעמ ,טּפַאהרעדיױש רָאנ סעּפע ךָאד זיא סע ---

 טרעח סָאװ .טגָאזעג רעלק טנייס טָאה ,ןעצנַאג ןיא טינ טנייה סעּפע

 ? רהיא ןהִא ןָאהטענ וטסלָאװ סָאװ ? ן'ימעמ טימ סעּפע ךיז

 טָאה ,טֵנעֶקעֶג טצֶעי זיֵב בָאה ךיא סָאװ עטסעב יד זיא ימעמ ---
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 -עג ףךיז ייב רע טָאה ,ןעיורפ יד ןערעוו ןעלָאז ןעגנַאהעג ---

 וטסקנעד סָאװ ָאזְלַא : טגָאזעג רע טָאה ךיוה רעד ןיא רעבָא ,טכארט

 .שירַאנ טינ ךיז ךַאמ רָאנ .דליב םעד ןעגעוו

 ,רימ וצ ןהעטשוצ וצ ,רעלק טנייכ ,ריד ןופ ןייפ טינ זיא סע ---

 ךיא זַא ,ךָאד טסייוו וד .ןעכַאז ףיוא ןעקוק ןוא ןעמהענ לָאז ךיא זַא

 טזיב וד טייז סָאד ןוא ןעצרעמש ּפָאק טימ ןענעלעג גָאט ןעצנַאג ַא ןיב

 ןופרעד ןיוש ןיב ךיא .זיוה ןיא שענערהעקרעביא ןא ָאד זיא ןעמוקענ

 ,טיוט בלַאה

 -עג איִלעפָא ססימ טָאה ? ןעצרעמש ּפָאק ןופ טעדייל רהיא ---

 -טרא ןעכייוו א ןופ ןעביוהעגפיוא גנולצולּפ ךיז טָאה עכלעוו ,טגערפ

 -יא טָאה ןוא ןעסעזעג טייצ עצנאג יד זיא יז ןעכלעוו ףיוא ,?הוטש

 .הטרעוו ןענייז ייז סָאװ טצַאשענּפָא ייז ןוא ?עבעמ יד טלייצעגרעב

 -ּפָאק ןופ רדסכ דייל ךיא ,טרעפטנעעג עמאד יד טָאה ,סעי --

 .ןעצרעמש

 ,ןעצרעמשיּפָאק וצ טוג רהעז זיא סעדָאגַאי רעפינוי ןופ עהט ---

 ,עטסוגוא ; ױזַא ןענָאז סנעטסגינעוו ,טגָאזעג ַאילעפָא ססימ טָאה

 ַא ןעוועג זיא בייוו כ'ירעּפ ןוא ,בייוו ס'ירעּפ ,םעהערבייא ןָאקַאיד

 .ןירעטכעוו-ןעקנארק עסיורג

 בָאה ךיא .ןעטרָאנ ןיא זנוא ייב ןעסקַאװ סעדָאנַאי עכלעזַא --

 טסנרע רעלק טנייס טָאה ,םעד ןעגעוו ןעצנאלפ ןעזָאלעג ארטסקע ייז

 ןיד .ןעהורסיוא ןהענ ךיז וטסנעק ,עניזוק ,?ייורעד ,טגנָאזענ

 -ישניירַא ןעסייהעג רע טָאה ףיורעד -- ,טיירנעגנָא ןיוש זיא רעמיצ

 .ןץ'ימעמ ןעק

 -ניירא זיא יז ןעוו טגָאזעג רהיא וצ רעלק טנייס טָאה ,ימעמ ---

 טסעוו וד .רעמיצ רהיא ןיא יז רהיפ ןוא עמאד עזעיד םהענ ,ןעמוקעג

 .ןענעידעב יז

 .ןעגנאגעגסיורַא עדייב ןענייז ימעמ ןוא אילעּפִא ססימ
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 ריד בָאה ךיא סָאװ טינ סענרעֿפ .טכַא ןיא ךיז םהענ ןוא ןע'םָאט

 | .טגָאזעג
 -קעווַא סיאוגנאי זיא ןוא טהערדעגמוא ףילפעה ךיז טָאה ףלָאדַא

 .םהיא ךָאנ םָאט ןוא ןעגנאגעג

 .טגָאזעג ירעמ טָאה ! דוילברעוו רע'תמא ןייא זיא רע ---

 -עג רעלק טנייס טָאה ,ירעמ ,טסדער וד סָאװ ךיא סייוו ---
 -פנינרעפ ְךָאד ייז ,ןאוויד ןעבענ ?הוטש ַא ףיוא גידנעצעז ךיז טגָאז
 .ןעשנעמ ַא וצ ךילדניירפ דייר ןוא גיט

 רעגנעל ןעכָאװ ייווצ עזייר ןייד ףיוא טמאזעג ךיז טסָאה וד --
 .טנָאזעג ךילסירדרעפ יז טָאה ,טפראדעג טסָאה וד יו

 ךאזרוא יד ןעבעירשעג ריד בָאה ךיא זַא ,ךָאד טסייוו ---

 .ןופרעד

 .טגָאזעג יז טָאה ,ףעירב ןעטלַאק ,ןעצרוק אזַא --

 טפראדעג טָאה טסָאּפ יד ? ןָאהט טנעקעג ךיא בָאה סָאװ --
 טינרָאג וטסלָאװ טינ זַא .ןעלייא טזומעג ךיז בָאה ךיא ןוא ןהעגּפָא
 .,טַאהעג

 סָאװ סרעדנַא סָאװטע לָאמ עלַא ..ױזַא לָאמ עֶלַא זיא סָאד --

 .רעצריק ףעירב ענייד ןוא רעגנעל עזייר ןייד טכַאמ

 ענעשעק ןופ גידנעמהענסורַא טגָאזעג רע טָאה - ,רעהַא קוק ---
 טנעזערּפ ַא זיא טֶָא ; גידנענעפע יז ןוא עלעטסעק ענעטעמַאס ַא
 .קרָאױנ ןופ טכארבעג ריד בָאה ךיא סָאװ

 ן'שווע טימ רעלק טנייס ןופ לעדליב רעניילק ַא ןעוועג זיא סָאד
 .ןעמאזוצ ןעסעזעג ןענייז ייז יו

 .ענימ רענעדעירפוצנוא ןייא טימ טקוקעג ףיורעד טָאה ירעמ

 ? עזָאּפ רעטכעלש אזא ןיא ןעציז טפראדעג וטסָאה סָאװ וצ --
 .טגָאזעג יז טָאה

 ,ןעגנוניימ ענערעישרעפ ָאד ןענייז עזָאּפ ַא ןעגעוו .-.,לעוו ---
 ? דליב םעד ןעגעוו וטסקנעד סָאװ רעבָא

 וטסעוו ,ךאז ןייא ןיא גנוניימ ןיימ ןופ טינ טסלאה וד ביוא ---
 טגָאזעג עמאד יד טָאה ,ןעטלַאה טינ ךיוא רערעדנַא רעד ןופ אמתסמ

 .עלעטסעק יד גידנעכַאמוצ
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 טסַאּפ יז .ןעמהענ יז ןעק ךיא זַא ,טביולגעג בָאה ךיא .ןענָארט טינ-
 יד טעלגעג ךיז רע טָאה ייברעד .ךיא יוװ רעגענ ןעמירָא אזא ראפ

 | .ּפָאק ןופ רָאָאה
 .טגָאזעג רעלק טנייס טָאה 4? עטכישעג יד זיא סָאד ? ױזַא --

 ןייז ראפ ןע'םָאט ןעלעטשרָאפ ןהענ טצעי לע ךיא ,ָאזלא ,לעװ

 סָאד רעבָא .ךיק רעד ןיא ןעמהענ םהיא וטסעװ ןאד ןוא ,סעסימ
 .םהיא רעביא ןייז טינ ץירָאּפ ןייק טסלָאז וד זַא ,ןעקרעמ ךיז וטסלָאז

 .ֹוד יו סעלקוק עכלעזַא ייווצ הטרעוו זיא רע
 ףלָאדַא טָאה ,ןעסַאּפש וצ בעיל לָאמ עלַא טָאה רעטסַאמ רעד --

 ױזַא רעטסַאמ םעד העז ךיא ןעוו ךילקילג ןיב ךיא .גידנעכַאל טגָאזעג

 .טגיילעגפיוא

 ַא םהיא גידנעבעג טגָאזענ רעלק טנייס טָאה ,םָאט םוק --
 .ןעכייצ

 םעד ףיוא טקוקעג דנעקנעדכָאנ טָאה רעמיצ ןיא ןיירַא זיא םָאט
 ןופ טייהנהעש עכילביירשעבנוא יד ףיוא ןוא ,רָאיױװָאק םענעטעמַאס
 ייב יוװ יוזא ןוא ,ןעגנַאהרָאפ ןוא ןעוטַאטס ,רעדליב ,ןעלניּפש יד

 טלהעפעג ךיוא םהיא טָאה ,ךלמה המלש ראפ אבש ןופ הכלמ רעד

 .סופ םעד ןעלעטשוצּפָארַא טָאהעג ארומ טושּפ טָאה רע .הטומ רעד
 -עג ריד ךיא בָאה ךילדנע ,טגָאזענ רעלק טנייס טָאה ,ירעמ ---

 זַא ,ןעגָאז ריד ןעק ךיא .טלָאװעג טסָאה וד יו רעשטוק ַא טכארב

 -יילגרעפ םהיא ןעמ ןעק טייקנעסאלעג ןייז ןוא טייקצרַאוװש ןייז טימ

 ױזַא םאזגנַאל ןערהָאפ ריד טימ ןעק רע ןוא ,ןעגאוו-נעטיוט ַא וצ ןעכ
 ףיוא קוק ןוא ןעניוא ענייד ןעפע .טסליוו וד ביוא ,היול ַא ךָאנ יו
 ךיא קנעד קעװַא רהָאפ ךיא ןעוו זַא ןענָאז טינ ָאזלַא טסלָאז .םהיא

 .ריד ןענעוו טינ
 ךיז ענהֶא טקוסענ םהיא ףיוא ןוא ןעניוא יד טנעפעעג טָאה ירעמ

 .ןעבייהוצפיוא
 .טגָאזעג יז טָאה ,ן'רוכש'נֶא ךיז טעוו רע זַא סייוו ךיא --
 רערעטכינ ןוא רעמורפ ַא סלַא טריטנַארַאנ זיא רע ,ןיינ ---

 2 .לעקיטרַא
 ;טגָאזעג עמאד יד טָאה ,טונ ןייז טעוו רע זַא ,ףָאה ךיא ,לעוו ---

 .עטראוורע ךיא יוװ רהעמ ןייז טעװ סָאד

 ּפָארַא רהיפ ,העג ,טגָאזעג רעלק טָנייֵס טָאה ,ףלָאדַא =-י
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 טינ םענייק ןעק ךיא ןוא ןרעדעי וצ ךילדניירפ ןיב ךיא ,לעוװ ---
 -- ןעשוק ךיז רעבָא ,ןעגידיילעב

 וטסנעק ,טּפַאכעגרעטנוא רעלק טנייס טָאה ,סרעגענ טימ ---
 ? ױזַא טינ .ןעגָארטרעּפ טינ ןיוש

 ? ןָאהט סָאד ַאווע ןעק יו .ךיא ןיימ סָאד ,סעי --
 .רענעיד יד וצ ןעגנאנענוצ זיא ןוא טכאלעג טָאה רעלק טנייס

 טליו סָאװ ,ןעפורעגסיוא רע טָאה ! עדנאמָאק טרעה ---

 ,ימישוד ,ימעמ -- ,ןעגירק עלַא רהיא טלָאז כָאד ? טלעג ,רהיא

 רע טָאה ? ַאה ,רעטסַאמ רעייא ןהעז טליוו רהיא ,יקָאס ,יִלְלאּפ

 יד ףיוא גנוטכַא טיג .,דנַאה יד ןעבענעג ןעמעלַא טָאה ןוא טגָאזעג

 יַארטעגפורַא טינ רועיש טָאה רע ןעוו ,טצעזעגוצ רע טָאה ,רעדניק
 ףיוא ןעכָארקעגמורַא ָאד זיא רעכלעוו ,?'שפנ ןעצרַאװש ַא ףיוא ןעט
 רימ סע רע לָאז ןעטערטפיורַא םענייא ףיוא לע ךיא ןעוו .רעיפ עֶלַא
 .ןייז עידומ

 -העוו ,רעטסַאמ םעד טשנעבענ ןוא טכאלעג ןעבָאה רענעיד יד

 .רלעג רעבליז טלייהטרעפ ייז ןעשיווצ טָאה רע דנער

 טהעג ןעגָארטּפָא ךיז רהיא טנעק ,דניירפ עניימ טצעי ---
 זיא גנולמאזרעפ עצנאג יד ןוא .ןעשנעמ יו ףיוא ךיז טרהיפ ןוא
 ברָאק ןעסיורג ַא טימ ןעגנאגעגכָאנ ייז זיא ַאוװע .ןעגנאגעגסורַא
 -נָאק ,סינ ,לעּפע טימ טלהיפעגנָא ןעוועג זיא רעכלעוו ,דנַאה ןיא
 -לעוו ,גייצלעיּפש ענעדעישרעפ ןוא סעוועשזורק ,ךעלדנעב ,ןעטקעפ
 .געוו ן'פיוא טפיוקעגנעמאזוצ טָאה יז עכ

 טָאה ,קירוצ ןהעגוצניירַא ןעטלַאהעג ןיוש טָאה רעלק טנייס ןעוו

 דנערהעוו ,גיהורנוא ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,ןע'םָאט טקרעמענ רע
 ןוא עצנערַאפ רעד ןא טנהעלעגנָא גיסעלכאנ ןענַאטשעג זיא ףלָאדַא

 .ףַארג ַא ןופ ענימ ַא טימ וויטקעּפש ַא ךרוד ןע'םָאט טכארטעב טָאה
 -נעגָאלשסױרַא טגָאזעג רעטכַאמ ןייז טָאה ! עלקוק וד ,עפ ---

 ןעלדנַאהעב וצ געוו רעד סָאד זיא .דנַאה ןייז ןופ וויטקעּפש םעד גיד
 -םיורא טגָאזעג רע טָאה ,ףלָאדַא ,רימ טנייש סע ? דארעמאק ןייר
 טימ ,טסעװ ענעדייז ענהעש ס'ףלָאדַא ףיוא רעגניפ ןייז גידנעגייל
 .טסעו ן י י מ יא סָאד זַא ,טריצלָאטש ױזַא טָאה רע רעכלעוו

 ןופ טקעלפרעפ ןעצנאג ןיא זיא טסעוו עזעיד ,רעטסַאמ ,הֶא --
 לָאמנייק יז רעטסַאמ רעד יו ררעה אזַא טעװו ,ךילריטאנ ,ןוא .,ןייוו
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 ןעסיורג ַא ןיא ן'ַאילעפַא ססימ טרהיפעגניירַא רע טָאה סָאד גידנעגָאז

 .ַאדנַארעװ רעד וצ טרהיפעג טָאה רעכלעוו ,רעמיצ

 ךרוד עלעגייפ ַא יוװ ןעגיולפעג ַאוװע זיא טייצ רעד דנערהעוו ---
 .רעמיצ סרעטומ רהיא ןיא ןעמוקעג זיא יז זיב ןרעמיצ יר

 יסטכיזעג רעלעג טימ ןוא ןעניוא עצרַאװש טימ יורפ עכיוה ַא
 .ןַאװיד א ףיוא טרַאּפשעגנָא בלַאה ןעגעלעג זיא ברַאפ

 -עגפיורַא ךיז טָאה ןוא ןעפורעגכיוא ַאװע טָאה { ַאמַאמ -- ||
 -עג לָאמ ערערהעמ יז טָאה ןוא זלַאה ן'פיוא רעטומ רעד ןעפרָאװ

 : .טשוק
 -ּפָאק רימ טסכַאמ וד ,דניק ,גנוטכַא ביג ! ןיוש גונעג --

 גיסעלבאנ יז טָאה יז יו םעדכָאנ טגָאזעג רעטומ יד טָאה ,ןעצרעמש

 .טשוקענ
 יורפ ןייז ןעמונענמורַא טָאה ןוא ןעמוקעגניירַא זיא רעלק טנייס -

 -ענרָאפ רהיא טָאה ןוא זיא ןַאמ ןעשי'תיבה-לעב ַא ןופ טכילפ יד יו
 ןעניוא עסיורג ערהיא ןעביוהעגפיוא טָאה ירעמ .עניזוק ןייז טלעטש
 טָאה ןוא טייקגירעגיינ ןימ ַא טימ עניזוק ערהיא טכארטעב טָאה ןוא
 ןעבָאה רענעיד הנחמ ַא .טייקכילפעה רעכַאװש טימ ןעגנאפּפמע יז
 -ייפ ַא ןעוועג זיא ייז ןעשיווצ ןוא ריהט ןיא טשטעווסעגניירַא ָאד ךיז
 ןיא עטשרע יד ןענַאטשעג זיא ןוא ןערהָאי עלעטימ ןיא ןיטאלומ ענ
 .דיירפ רַאפ טצנעלנענ טָאה טכיזעג רהיא ; רעמיצ

 רהיא וצ זיא ןוא ןעפורענסיוא ַאװע טָאה ! ימעמ זיא טָא --
 טָאה ןוא םערא ערהיא ןיא ןעפרָאװעגנײרַא ךיז טָאה יז .ןעפָאלעגוצ
 : .טשוקעג לָאמ לעיפ יז

 ,גָאטײװיּפָאק רהיא טכַאמ יז זַא ,טגָאזעג טינ טָאה יורפ עזעיד
 -עג טָאה ןוא טשוקעג ןוא טזלַאהעג ױזַא יז טָאה יז ,ל?ייהטנענענ ןיא
 -עג טָאה ןעמ סָאד ריירפ ןופ סעיַאװַאה עגיד'הנושמ עכלעזַא טכַאמ
 -ּפָארַא יז טָאה יז ןעוו ןוא .ןערָאװעג ענושמ זיא יז זַא ןעניימ טנעק
 ייז טָאה ןוא ןרעדנַא םוצ רענעיד .ןייא ןופ ןעפָאלעג יז זיא ןעזָאלעג
 יז זַא טנָאזעג טָאה ַאילעפָא ססימ זיב טשוקעג ןוא טסירנעב ןעמעלַא

 .ןעגָאמ ןיא ףּפמערק ןעמוקעב ןופרעד טָאה
 הייוַאס ןופ רעדניק רהיא ,טגָאזעג איִלעפֶא ססימ טָאה ,לעװ --

 .טנעקעג טינ טלָאװ ךיא עכלעוו ,ןעכַאז ןָאהט טנעק
 .טגָאזעג רעלק טנייס טָאה ? עניזוק ,ריד טימ זיא סָאװ --
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 ןוא ?היפענ ןעשיטעָאּפ ַא טָאהעג טָאה רעכלעוו ,רעלק טנייס
 -עפֶא ססימ טרעהעג טָאה ,ןהעש זיא סָאװ סעלַא טרעדנואוועב טָאה
 יצ טדנעוועג ךיז טָאה רע .טלעכיימשעג טָאה ןוא גנוקרעמעב ס'ַאיל
 ; טגָאזעג טָאה ןוא ןע'םָאט

 ? ָאד ריד טלהעפעג טנייש סע יו ,גנוי ןיימ ,םָאט ---

 .רענהעש ןייז טינ רָאג ןעק סע ,רעטסַאמ ,סעי --
 יד ןעמונענּפָארַא ?ייוורעד ןעמ טָאה ךערּפשעג םעד דנערהעוו

 ןעבָאה ןעגָאװ םורא  .זיוה ןיא ןעגָארטעג ייז ןוא ןענָאװ ןופ ןעכאז
 -לַאב עֶלַא ןופ .רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ עצרַאװש טהערדעג ךיז
 -סַאמ םעד ןעהעז וצ ןעפָאלעגנעמאזוצ עלעיפ ךיוא ךיז ןענייז סענָאק
 ןוא אטַאלומ רעגנוי ַא רענייא ןעוועג זיא עצראווש יד ןעשיווצ .רעט
 ןעוועג זיא רע .עלא רעביא רידנַאמָאק רעד ןייז וצ טניישעג טָאה רע
 זַא ערעדנַא יד טגייצעג טָאה ןוא טעדיילקעג טרַא ןעטסנייפ ן'פיוא
 -עידיזיוה עֶלַא ןעבירטעג טצעי סע טָאה רע ,ןענָאז וצ סָאװ טָאה רע
 .ַאדנַארעװ רעד ןופ טייז רערעדנַא רעד וצ רענ

 עדנַאש ַא רימ זיא סע .טגָאזעג רע טָאה ! קירוצ קעװַא ---
 ךָאד זיא רע ; רעטסַאמ םעד רהיא טגיטסעלעב סָאװ וצ ! ךייא ראפ
 ! ןעמוקעג טשרע

 טק,רעגנעמאזוצ ךיז ןעבָאה ןוא טמהעשרעפ ןעוועג ןענייז עֶלַא
 ןעבָשאה עכלעוו ,ןעייקַאל עקרַאטש ייווצ רעסיוא ,לעקניוו ןייא ןיא
 .סנעטכַאק יד ןעגָארטעג

 טעוװ רעלק טנייס ןעוו זַא ,טרישזנַארַא ױזַא טָאה ףלָאדַא .רמ
 ןָאהטעגנָא ןעוועג זיא רע .,ןיילַא ןעפערט םהיא רע לָאז ןהענייברעפ

 ענעדלָאג א ןעגנַאהענּפָארַא זיא רעכלעוו ןופ ,טסעװ ענעניטַאס ַא ןיא
 טנייס ראפ ךיז טָאה רע .ןעזיוה עסייוו ןעגָארטעג טָאה ןוא טייק
 .ןעגנאגעגוצ זיא רע ןעוו ןעגיוברַאפ ןייפ ן'רעלק

 טגָאזעג רעטסַאמ ןייז טָאה ? וטככַאמ סָאװ ,ףלָאדא ,הא --
 ףלָאדַא ןוא ? גנוי ןייפ ,ריד סע טהעג יו ,דנַאה יד גידנעבעג םהיא
 רָאָאֹּפ ַא טרידוטש טָאה רע עכלעוו ,עדער א טימ טרעפטנעעג טָאה

 .ןעמוק ס'רעטסַאמ ןייז ראפ ןעכָאװ
 ןעכילנהעוועג ןייז טימ טגָאזעג רעלק טנייס טָאה ,טוג רהעז ---

 יד זַא העז ,ףלָאדַא ,טונ רהעז זיא סָאד .?עכיימש ןעניסעלכאנ
 .קירוצ ןעמוק דלַאב ?עװ ךיא .ןערעוו ןעמונעגוצ טוג ןעלָאז ןעכַאז
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 -רַאמ רעסיורג א ןיא קירוצ ןעלאפענ זיא יז ןַיא ךיוה רעד ןיא רעכַאו
 בלַאה ,ןעטיור בלַאה טימ ןעגיוצעב ןעוועג זיא עכלעוו ,עזַאװ רענרָאמ

 ןעוועג זיא עכלעוו ,ןַאטנָאפ םעד ןיא רעסַאװ יד רעדרָאב ןעָאלב
 -רעבליז רעדנעזיוט טימ טלהיפעגנָא ןעוועג זיא ,לאטסירק יו רהאלק

 רעסאוו ןיא ןעמואושעגמורַא ןענייז עכלעוו ,שיפ ענעדלָאג ןוא ענ
 םעד םורַא .ןנוז רעד ןעגעג ןעטנַאמַאיד יו טצנעלגענ ןעבָאה ןוא
 -עייהט עניילק ןופ טייבראעגסיוא עקשזעטס ַא ןעגנאגעג זיא ןַאטנָאפ
 ןיא רעדעיו םעד םורַא ; ןערילָאק ענעדעישרעפ ןופ ךעלדנייטש ער
 זָארג ןעטאלג ןוא ןעכייוו טימ ןעסקַאװעב געװ רעכייוו ַא ןעגנאגעג
 -ולב עטסלָאפטכארּפ יד טימ ןעטייז יד ןופ טצנאלפעב ןוא טעמאס יוװ

 דרעפ ראפ געװ א ןופ ןעמונעגמורַא ןעוועג זיא סעלא סָאד ןוא .ןעמ
 ןעטלַאהעג טצעי |{ :ה עכלעוו ,רעמיוב ןיסלעּפַא ייווצ .ןעגָאװ ןוא
 -יא .ןעטאש ןעטפַאהרעביױצ א ןעפרָאװעג ךיז ןופ ןעבָאה ןעהילב ןיא

 טימ ןענָאזַאװ ןענַאטשעג ןענייז זָארג ןעכיוו םעד ףיוא ?ארעב
 ןענייז םעד רעסיוא .רעדנעל עסייה יד ןופ ןעצנאלפ ענעדעישרעפ
 ןוא ןעטכורפ ענעטלעז ןופ רעמיוב-טכורפ ענעדעישרעפ ןענַאטשעג ָאד
 -עז וצ ןעטלעז ןענייז ןוא ןעמענ עטרעדנוה ןעגָארט עכלעוו ,ןעמולב

 ,ןעהילב ןיא ןעטלַאהעג טָאה סעלַא ; ןעה
 ןענייז ףיוה םעד טלעגנירענמורא ןעבָאה עכלעוו ,ןענָאקלַאב יד

 זעמ ןוא גייצעג רענירומ ןימ ַא ןופ ןעגנַאהרָאפ טימ ןעגיוצעב ןעווענ
 ןעוו ,טלָאװעג טָאה ןעמ ןעוו ןעהיצּפָארַא ןוא ףורַא טנעקעג ייז טָאה
 "רעביוצ ַא טָאהעג זיוה יד טָאה ןעמעלַא ןיא ,טנערבענ טָאה ןוז יד
 .ןעהעזכיוא ןעטפַאה

 ףעליירפ ןעוועג אווע זיא ףיוה ןיא ןיירא זיא ןעגָאװ רעה ןעוו

 רהיא ראפ טנעפע ןעמ ןעוו ןעגנירּפשסױרַא םוצ ניטראפ עלענייפ ַא יוו
 .לענייטש יד

 -ענ ,ערעייהט ןייס ! ךילבעיל ,לָאפטכארּפ טינ סע זיא ---
 .אילעפָא ססימ וצ טנָאזעג יז טָאה ! םייה עטבעיל

 ,טגָאזעג ַאילעפֶא ססימ טָאה ,ץַאלּפ רענהעש ַא זיא סאד --

 טלַא סיוא סע טהעז רימ ראפ ?הָאוובָא ,ןעגָאװ ןופ גידנעכירקּפָארַא
 .שירענידנעצענ ןוא

 ץאלּפ םעד טכארטעב גיהור טָאה ןוא ןענָאװ ןופ ּפָארַא זיא םָאט
 .טיירפעג דייהרעליטש ךיז טָאה ןוא



 175 וָאטס רעשטיב טעיררעה

 ,לעקעּפ ןעזעיד ןעגָארט ךיא לע ,לַאפ ןעדעי ףיוא ,לעוװ ---
 .טגָאזעג אילעפֶא ססימ טָאה ,ךיוא םעד ןוא סכָאד

 ךילרעכיז זנוא טספרַאד וד ,טנָארעװ ססימ ערעייהט ןיימ ---

 סנעטסגינעוו טזומ וד .םייה ןייד ןופ סעדָאמ יד רעהַא ןעגנערב טינ
 טיג ןוא ןעגנורהיפ עגיטייז םורד ערעזנוא ןופ סָאװטע ןעמהעננָא
 ךיד ךָאד טעװ ןעמ .םָארק רעצנַאג ַא טימ ןעדאלעגנָא ןהענּפָארַא

 רע ,לרעק ןעזעיד סעלַא רָאנ בינ .דיומ-טסנעיד ַא ראפ ןעמהעננָא

 רענהיה ןעוועג ןעטלָאװ ייז יו גיטכיזרָאֿפ ױזַא ןעניילפיורא ייז טעוו
 , .רעייא

 טמהענ ןעמ יו ,ןעהעזענוצ טלעפייווצרעפ טָאה ַאילעפָא ספימ
 -עג ןיוש זיא יז ןעוו ךילקילג ןענופעג ךיז טָאה ןוא תורצוא ערהיא וצ
 .ןעגָאװ ן'םיוא ייז ןעבענ ןעסעז

 .טגערפעג אווע טָאה ? םָאט זיא ואוו ---

 -יא לע ךיא ; עלעצעק ןיימ ,גערב ן'פיוא ,ןעטנוא זיא רע --
 ןופ ץאלּפ םעד ןעמהענרעפ לָאז רע ,ן'עמַאמ ןייד וצ ן'םָאט ןעבעגרעב

 | .ןעגָאװ םעד טרהעקעגרעביא טָאה סָאוװ ,רוכש םעד
 טָאה ,סייוו ךיא ,רעשטוק רערעייהט ַא ןייז טעוװ םָאט .,הֶא --

 .ן'רוכש'נֶא טינ לָאמ ןייק ךיז טעו רע  ,טגָאזעג ַאװע

 א ןופ גנאנניירַא םעד ייב טלעטשענּפָא ךיז טָאה ןעגָאװ רעד
 טיובעג ןעוועג זיא עכלעוו ,זיוה רעכילמיהטרעטלַא רעגיטרַאסיורג

 עכלעוו ןוא ליטס ןעשיזיוצנארפ ;?ַאה ןוא ןעשינַאּפש בלַאה ַא ןיא

 .סנעילרָא-וינ ןופ ןעדנעגעג ענעדעישרעפ ןיא טצעי ךָאנ טניפעג ןעמ
 ַא ; ןָאסַאפ (ןעשיבַארַא) רענירומ ן'פיוא טיובעג ןעוועג זיא יז
 -לעוו ןיא ,ףיוה נעסָאלשעגנייא ןייא טימ עדייבעג עניטנַאק-רעיפ

 ןענידכעלייק בלַאה ַא ךרוד ןערהָאפניײרַא טנעקעג טָאה ןעגָאװ ַא.ןעכ

 -עג ױזַא ףיוה ןופ גינעוועניא רעד זיא ןעזיוועג טָאה סע יװ .,רעיוט
 -יורט ןעסיוועג ַא ןעלעטש ןעדירפוצ לָאז רע זַא ,ןערָאװעג טכַאמעג

 רעיפ עלַא םורַא ןעוועג ןענייז סענָאקלַאב עטיירב .,לַאעדיא ןעשירעמ
 סענָאלָאק עשינירומ ןופ טציטשעג ןעוועג ןענייז ןוא ףיוה ןופ ןעטייז
 רעייז טימ ןעבָאה עכלעוו ,םנעגיוב עבלַאה ןופ ןעגיוצעגפיונוצ

 יד ןיא ךיז טניפענ ןעמ זַא ,ןעלהי- טכַאמעג ק לבנא ןערַאברעדנואוו
 -ַאּפש ןיא טפַאשרעה עבעיל רעלַאטנעִירָא רעד ןופ ןעטייצ עטלַארוא
 ענידרעבליז יד טצירּפשעג .ןאטנאפ ַא טָאה ףיוה ןעטימ ןיא .ןעינ



 ןיבעק ס'םָאט לעקנָא 174

 ,ּפֶא ןיוש ךיז טלעטש ףיש יד ! ןעליוו סעטָאג םוא ,רעבָא .טגָאז
 ? רעטאפ ןייד זיא ואוו

 רָאפ טמוק סָאװ ל?עמוט רעכילנייוועג רעד ןערָאװעג זיא טצעי
 ,ײרעּפוטש ַא ,יירעיירש ַא .,ףיש ןופ ּפָארַא ןעהעג ןערישזַאסַאּפ ןעוו
 -עטלע ערעייז רעדניק ,רעדניק ערעייז ןעפור ןעיורפ .יײרעּפעלש ַא
 .רעטייוו ָאז ןוא ןער

 ןעטקַאּפעגנייא ן'םיוא ןעסעזעג ןעסָאלשטנע זיא אילעּפֶא ססימ

 .ךיז םורַא ןעכַאז עלַא טָאהעג טָאה ןוא ןעטסַאק

 רעייא ןעמהענ ךיא לָאז --- ? ןעטסַאק רעייא ןעמהענ ךיא לָאז -- |
 ךיא לָאז ! סיסימ ,שוַאנַאב רעייא ןעמהענ ךימ טזָאל ? שזַאגַאב

 -ָאהעג רהיא ףיױא טָאה -- ? סיסימ ,ןעכַאז ערעייא ןעגָארטּפָארַא
 -יש ערהיא טימ גיהטומ ןעסעזעג זיא יז רעבָא ,ןעטייז עלא ןופ טלענ
 ,טרעפטנעעג טינ םענייק טָאה ןוא דנעה יד ןיא ךעלקעּפ ןוא סמער
 סעּפע זומ ַאּפַאּפ רהיא טימ זַא ,ן'אווע וצ טגָאזעג לָאמ עלַא טָאה ןוא
 רָארג ןוא ,ףיש ןופ ןעלאפענּפָארַא רע זיא רשפא -- ,טאלג טינ ןייז

 .ענימ רעטרעמיקעבנוארעכילנייוועג ןייז טימ ןעמוקעגנָא רע זיא ףיורעד

 -עג טָאה ןוא ןיסלעּפַא ןייז ןופ ?עטרעפ ַא ן'אווע טגנאלרעד טָאה רע
 ; : טנז

 ןיא ןיוש טזיב וד זַא ,ןעכער ךיא ,טנוָאמרעװ עניזוק ,?עװ --

 .טיירגעגוצ ןעצנַאג

 טָאה ,קירוצ עדנוטש ַא טימ טיירגעגוצ ןעוועג ןיוש ןיב ךיא --
 .ריד ןעגעוו גיהורנוא ןעוועג ןיוש ןיב ןוא ,טגָאזעג ַאילעפָא

 רעד ,?עוװ .טגָאזעג רע טָאה ,גנוי רעטיישעג ַא זיא רע --
 ןעמ ןעק טצעי .ןעגנאגוצ ןיוש ךיז זיא םלוע רעד ןוא טרַאװ ןעגָאװ
 ןעמ .שנעמ א יװ ףיש ןופ ּפָארא ןעק ןעמ ןוא ןעגעוועב יירפ ךיז
 טָאה ,רעהַא רָאנ םוק .ןעשטעווק ןוא ןעּפוטש וצ ןערָאּפשרעּפ ךיז טעוו
 ,םהיא רעטניה ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,רעשטוק םוצ טנעוועג ךיז רע
 .ןעכַאז יד וצ םהענ

 ססימ טָאה ןעגיילפיורא ייז טעוו רע יו ןעהעז ןהעג לעוװ יא ---
 .טגָאזעג אילעּפָא

 טָאה ? סָאד וטספרַאד סָאװ וצ ,עניזוק ,סָאװ ךיא סייוו ---
 ,טגָאזעג רעלק טנייס
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 ,ןעכַאז ךס ַא ןערָאלרעפ עקַאט בָאה ךיא ,עטנַאט ,לעװ ---

 אפאפ רעד רימ טָאה טלעטשעגּפָא ו ואוו ךיז ןעבָאה רימ ןעוו רעבָא
 .ערעדנַא טפיוקעג

 ! נעװ ַא סָאד זיא ,דניק ,ןעמערַאברע טָאג ךיז לָאז --

 -עג ַאװע טָאה ,עטנַאט ,געװ רעטכייל ַא רהעז זיא סָאד --
 .טגָאז

 .געוו רעשירַאנ ,רעכילרהעפעג ַא זיא סָאד --

 זיא ןעטסַאק רעד ,ןָאהט טצעי וטסעװ סָאװ ,עטנַאט ,לעוו ---

 .ןעכַאמרעּפ ןענעק טינ ךיז טעוו רע ; לופ וצ

 -ימ רעד טימ טגָאזעג עטנַאט יד טָאה ,ןעכַאמוצ ךיז זומ רע --
 זיא ןוא ןעטסאק ןיא ןעכאז יד גידנעשטעווקנַײרַא ,לארענעג ַא ןופ ענ

 ,ףױרַא ךירק ,עלעסיבַא ְךָאנ -- .ןעגנורּפשעגפױרַא םהיא ףיוא ןאד
 ןעק סע .ןעסָאלשרעפ ןוא טכַאמעגוצ ןייז זומ ןעטסַאק רעד ,ַאוע
 .ןייז טינ סרעדנַא

 טָאה אילעפָא ססימ .,ןערָאװעג טכַאמעגוצ זיא ןעטסאק רעד ןוא
 ענעשעק ןיא לעכילש םעד טניילעגניירַא טָאה ןוא ןעסָאלשרעּפ םהיא
 .ףּפמואירט ןופ ענימ ַא טימ

 זיא סע ? אּפאּפ ןייד זיא ואוו .גיטראפ רימ ןענייז טצעי ---
 ואו העז ,אוװע ,העג .ןעקישקעװַא ןעכַאז יד לָאז ןעמ זַא טייצ

 .זיא רע
 ןַא טסע רע ; לעביטש ס'ןַאטיּפַאק ןעבענ ןעטרָאד רע זיא טָא

 .ןיסלעּפַא

 .גערב ןופ ןענייז רימ טנעהָאנ יװ ןעסיוו טינ יאדווא זומ רע ---
 .טגָאזעג עטנַאט יד טָאה ,םהיא גָאז רעסעב העג

 ,טנָאזעג אווע טָאה ,טינ ךאז ןייק ןיא ךיז טלייא ַאּפַאּפ רעד ---
 -נַאט ,עצנערַאּפ רעד וצ םוק .נערב ןייב טינ ךָאנ רימ ןענייז ןאד ןוא
 .זיוה רעזנוא זיא סָאג רענעי ןיא ןעטרָאד ,וטכהעז .עט

 עלעיפ יד ךרוד ןעשטעווקוצכרוד ןעגנאפעגנָא ךיז טָאה ףיש יד
 ריירפ טימס טָאה אווע .גערב ןייב ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןעפיש
 ענעדעישרעפ ,רעזייה עטנַאקעב עלַא ףיוא טגנייצעגנָא עטנַאט רעד
 טרובעג רהיא טנעקרעד טָאה יז עכלעוו ךרוד ,ןעקרַאמ ןוא סמערוט
 .טרָאטש

 -ענ ַאילעפָא ססימ טָאה ,ןייפ רהעז ,ערעייהט ןיימ ,סעי --
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 ,ן'רעלק טנייס ןיטסוגוא טימ ןעמוקסיוא ןענעק יז טעװ יוװ ,ןעגערפ
 -טקניּפנוא ,שיטקַארּפנוא ,גיניזטבייל ,ךיליירפ ןעוועג זיא רעכלעוו
 רנייפ טָאה יז עכלעוו תולעמ עלַא ,טרָאװ ןייא טימ ,רעלפייווצ ַא ,ךיל
 ? טַאהעג

 .טַאהעג בעיל ַאילעפָא ססימ םהיא טָאה ,גידנענָאז תמא םעד
 וצ יו ,ןעזעל טנרעלעג םהיא יז טָאה דניק ַא ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו
 -רעביא ןוא .רָאָאה יד ךיז ןעמעקרעפ ,רעדיילק ענייז ןעטכיררעפ-
 .ןענלָאפ רהיא טגעלפ רע ןוא ,ןענעוו עטונ עלַא ןעגייצ םהיא טּפױה
 ,טגייצרעביא יז רע טָאה ,טכילפ ןופ ןעטלאהעג טָאה יז יװ וזא ןוא
 טגיל יורפ ןייז ואוו ,סנעילרָא-רינ ןיא טגעיל ט כ י 5 פ ערהיא זַא
 -טימ טינ טעװ יז ביוא ,עדנורגוצ ןהעג טעװ סעלַא ןוא עקנארק ַא
 -עג רהיא זיא ןיהטריוו ַא ןהֶא ןעוועג זיא זיוה ןייז סָאװ סָאד .ןעמוק
 וצ טַאהעג טָאה יז סָאװ עבעיל יד ךילסילש ןוא ,ןעצרַאה םוצ ןעגנַאנ
 ןייז ןעמהענוצנָא טגעוועב רהעמ ךָאנ רהיא טָאה ַאווע רעניילק רעד
 -עב ַאילעפָא ססימ טימ רעזעל רעד ךיז טעוװ רעטייוו .גנודַאלנייא
 .ךילנעזרעּפ ןענעק

 ערהיא טקַאּפ ןוא ףיש ןופ עטויִַאק רעד ןיא יז זיא טצעי
 .ןעכַאז

 סע טסָאה וד .ןעכַאז ענייד ףיונוצ םהענ ,ַאװע ןרעטציא --
 ףיונוצ רָאנ םהענ .טינ סָאד ןעוהט רעדניק ? ןָאהטעג טינ יַאדוװא
 .ןעלקיוונייא טוג ייז ךיא לעוװ רימ ייז בינ ןוא ןעטייקגיניילק עלַא

 סָאװ וצ .םייהַא ךָאד ןערהָאפ רימ 4 עטנַאט ,סָאװ וצ רעבָא --
 ? סָאד ןעמ ףראד

 ןייר ןעטלַאה ןעזומ ןעשנעמ ; דניק ,ןייר סָאד ןעטלַאה וצ --
 ,טצעי ןוא .,ןעטלַאה ךיז ןעלָאז ייז זַא ןעליוו ייז ביוא ,ןעכַאז ערעייז
 ? טוהרעגניפ ןייד זיא ואוו רימ גָאז ,טווע

 .עטנַאט ,טינ ףילקריוו סייוו ךיא ---
 טֶָא ; ?עטסעק ןייד ןעקוקרעביא לעװ ךיא ,ןייז לָאז ,לעװ ---

 "רעש ,םירָאפ ךעלכעליינק ייווצ ,כקאוו ,טוהרעגניפ ַא --- סָאד זיא
 ,רעהַא ןיירַא סעלַא סָאד גייל--- לעדָאנ ּפעטש ַא ,?רעסעמ ַא ,ךעל
 ! אּפאּפ ן'טימ זנוא וצ ןערהָאפעג טסיב וד ןעוו ןָאהטעג וטסָאה סָאװ
 טסָאה וד סָאװ ןערָאלרעּפ סעלַא טסָאה וד זַא ,ןעקנעד טלָאװ ךיא
 .טַאהעג
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 רהעמ רניק סָאד ןעבעיל לָאז רע זַא ןעגָארטרעּפ טנעקעג טינ טָאה יז
 .רהיא יו

 וצ ןעגנאפעגנָא יז טָאה ןערָאװעג ןערָאבעג זיא דניק רהיא טייז
 ףרוד ןוא ןעקניז וצ ןעגנאפעגנָא ןעבָאה ןעטפערק ערהיא ; ןעקנערק
 -היא טימ ןעמַאזוצ טייקגיטעהטנוא עכילרעּפרעק ןוא עגיטסייג ערהיא
 רהָאי רֶאֲאּפ ַא ןיא ןעבָאה טייהנעדעירפוצנוא ןוא טייקגילייווגנַאל ער
 רעטרעצענּפא רעלעג ַא וצ טייהנהעש עגנוי עדנעהילב יד טרעדנעעג
 -עב ךיז ןוא קנארק גידנעגיל טייצ יד טכארברעפ טָאה עכלעוו ,יורפ
 .טלעוו רעד ןיא יורפ עטסכילקילגנוא יד זיא יז זַא גידנעגָאלק

 טעב ןיא ןעטלַאה יז טנעלפ עכלעוו ,טייהקנארק ערהיא ךרוד
 טגיסעלכַאנרעפ רעגרע ךָאנ זיוה יד זיא ,ךָאו ןיא געט רעיפ ,יירד
 -לעוו ,רעטכָאט ןייז זַא ,טַאהעג ארומ טָאה ןיטסוגוא ןוא ,ןערָאװעג
 יא רע .ןעדייל טינ ןופרעד לָאז ,דנוזעג ןיא ךַאװש ןעוועג זיא עכ
 ןעטרָאד טָאה ןוא טנָאמרעװ ןיא ןערהָאפעגקעוװא רעבירעד רהיא טימ
 ,רעלק טנייס איִלעַּפֶא ססימ ,רעטכָאט סרעטעפ ןייז טדערעגרעביא
 ןיא ייז ןענייז טצעי .םייהַא םהיא וצ ןערהָאפ םהיא טימ לָאז יז זַא
 .טנרעלעג ןענעק ןיוש ייז ןעבָאה רעזעל יד ןוא געוו

 ןופ ןעכריק יד ןופ ןעציּפש ןוא רעזייה עטייוו יד ןעוו ,טצעי ןוא
 ןערהיפרָאפ רימ ןעלעוו ןעגיוא ערעזנוא ראפ ןיוש ןענייז סנעילרָא-וינ

 .אילעפַא סכימ

 "עג זיא עכלעוו ,םרַאפ ס'רעטעפ ןייז ןיא ןעמוקעגנ זיא ןיטסוגוא

 -ונעגפיוא ךילריטַאנ זיא ןוא ,דנאלגנעדינ ץנאג ןיא עטסנהעש יד ןעוו
 ,דיירפ רעטסערג רעד טימ ןערָאװענ ןעמ

 לע ערהיא ןיא רעטכָאט עטסטלע יד ןעוועג זיא איִלעּפא ססימ
 ניצרעפ ןוא ףניפ ַא ןעוועג טלַא זיא יז .עילימאפ עסיורג ס'ןרעט
 טכיזעג םעניד ַא טימ טיובעג קרַאטש ןוא ךיוה ןעוועג זיא ,רהָאי
 םענעסָאלשטנע ןייא טָאהעג טָאה יז .ןעגיוא עצרַאװש עפרַאש ןוא
 ,ןירענדער עסיורג ןייק ןעוועג טינ ךיוא זיא יז ןעוו ןוא ,רעטקַארַאכ
 -עג ןיא יז .טקנוּפ םוצ ןעוועג טגָאזעג טָאה יז סָאװ סָאד רעבָא זיא
 .זיוה ַא ןערהיפ וצ יו טסואוועג טָאה ןוא ןיהטריוו עגיטרַאסיורג ַא ןעוו
 ןיא ףירגעב ןעטונ ַא טַאהעג טָאה ןוא ןעזעלעב טוג ןעוועג ךיוא זיא יז
 טינ זיא ךאז ַא ןעו ןעגארטרעפ טנעקעג טינ טָאה יז .רוטארעטיל
 ןעלעוו ָאד ןעמ טעוװ רעבָא .ןייז וצ ףראד סע יוװ ןערָאװעג ןָאהטעג
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 -אּפש ןהעג ןיילַא ןוא ךוזעב םוצ ןהענ ןיילַא טפראדענ יז טָאה הנותח
 ַא טארייהעג טָאה רע סָאװ ןעדעירפוצ ןעוועג זיא ןיטסונוא .ןעריצ
 ןייז טימ טַאנָאמ סטייצכָאה רעד ןעוו רעבָא ,יורפ עגיטליגכיילג

 עגנוי ַא זַא ,ןעהעזעגמורַא ךיז רע טָאה ,רעבירַא זיא טייקכיליירפ

 -עג ןייז וצ ןעבעל ןעצנאג רהיא ןערָאװעג טנייוועג זיא עכלעוו יורפ
 -היר .,זיוה ןיא ןיהטריוו ןייק ןייז טינ ןעק ,ןעגיוצרעפ ןוא טלעטרעצ

 טָאה יז סָאװ סעֶלַא .טַאהעג טינ לָאמ ןייק יז טָאה ןעלהיפענ עדנער -

 -עגמורַא ןעוועג יז זיא ףיוא זייוודניק ןופ .טכוזטסבלעז זיא טאהעג
 ערהיא ןהעטשכיוא טפראדענ ןעבָאה עכלעוו ,ןעטסנעיד ןופ טלעגניר

 -כער ןוא ןעלהיפעג ךיוא ןעבָאה ייז זַא ,ןעקנאדעג רעד .,ןעזירּפַאק
 ,רעטאפ רהיא .,ןעמוקעג טינ ּפָאק ןיא לָאמ ןייק רָאנ רהיא זיא ,עט

 לָאמ ןייק רהיא טָאה ,דניק עניצנייא יד ןעוועג זיא יז ןעמעוו ייב
 .ןעמוקעב וצ ךילגעמ ןעוועג רָאנ זיא סע ןעוו ,ךאז א טנאזטנע טינ

 ןופ ןדנ ַא טַאהעג טָאה ןוא עמאד ענהעש ַא ןערָאװעג זיא יז ןעוו ןוא
 ןופ םינתח ןָאהטעג טָאש ַא ךיז ןעבָאה ,סראלָאד דנעזיוט טרעדנוה
 ןיטסוגוא זא ,טלעפייווצעג טינ רָאנ טָאה יז ןוא ,טלעוו רעצנאג רעד
 -סיוא םהיא טָאה יז ןעוו רעטסכילקילנ רעד ןעלהיפ טזומענ ךיז טָאה

 ןהֶא יורפ ַא זַא ,ןעמהענוצנָא תועט רעסיורג ַא זיא סע .ןעבילקעג
 ןיא טינ טביג סע .עבעיל ראפ עבעיל טימ ןרעפטנע טעוװ ץרַאה ַא

 עכלעוו ,יורפ ַא יו עבעיל ןופ רערעדרָאפ ןערעגרע ןייק טלעוו רעד

 ץלַא יז ?ליו ,טינ טבעיל ןייֵלַא יז רהעמ סָאװ ןוא .ךיז רָאנ טבעיל
 לעסיבַא ָאזלַא טָאה ןיטסונוא ןעוו .ןעבעיל יז לָאז רענעי זַא רהעמ
 -ַאמ וצ ןעביוהעגנָא יז טָאה ,ןעלדנַאהעב וצ ךילבעיל יז טרעהעגפיוא
 .וו .ז .א תושלח ןיא ןעלאפ ,ןענייו : ןעצנוק עשרעבייוו ערהיא ןעכ
 -עדנא ןוא ןעטנעזערּפ טיס ןעגיהורעב וצ ןעכוז יז טנעלפ רע ןוא

 -ָאוועג זיא ירעמ ןעוו ןוא .בעיל טָאה יורפ ַאזַא סָאװ ןעכַאז עטוג ער
 וצ טלהיפעג ךילקריוו רע טָאה ַאװע רענהעש רעד ןופ רעטומ .יד ןער
 .טייקכילטרעצ ןימ ַא סעּפע רהיא

 רע .יורפ עטונ ַא ןוא ענייפ ַא ןעוועג זיא רעטומ 'כ'רעלק טנייס
 יז זַא ,טּפָאהעג טָאה ןוא ןעמַאנ סרעטומ ןייז דניק ןייז ןעבעגענ טָאה
 ןעוועג זיא ןיטסוגוא .ןעוועג זיא רעטומ ןייז יו טוג ױזַא ןייז טעוו
 זיא סָאד .ןערָאװעג ןערָאבעג זיא יז טייז דניק םוצ ןָאהטענוצ רהעז

 ,טקנערקעג רהעז יורפ ןייז טָאה םָאד ,ריירּפ ןייז ןוא תחנ ןייז ןעוועג
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 ויב ,דנוזעג רהיא ןערָאלרעּפ ןעצרעמש ןופ יז טָאה ןרעפטנע טינ ןייז
 רעכלעוו ,ןאלּפ ןעשלעפייט ןעצנאג םעד ןענופעגסיוא ךילדנע טָאה יז
 -נעעג ךיז טָאה ףעירב רעד .עדייב ייז ןעגעג ןערָאװעג טרהיפעג זיא
 ייז ראפ טפנוקוצ עכילקילג ַא ףיוא ןעגנונפָאה עסיז עלעיפ טימ טגיד
 ןַאמ ןעגנוי ןעכילקילגנוא םעד ראפ ןעוועג זיא עטצעל סָאד .ןעדייב
 : טרעפטנעעג ךיילג רהיא טָאה רע .טיוט רעד יו רערעטיב

 סעֶלַא .טעּפש וצ רעבָא -- ןעטלַאהרע ךיא בָאה ףעירב ןייד,
 ך י א .טביולגעג ךיא בָאה ףעירב יד ןיא ןעזעלעג בָאה ךיא סָאװ
 רָאנ טביילב סע .ייבראפ זיא סעלַא וא ט ארייה רעפ ןיב
 ",ןָאהט וצ זנוא ראפ טֿביײלב סָאװ סעֶלַא זיא סָאד --- ןעסעגרעפ וצ

 ןעבעל רעלאעדיא רעד ןוא ןַאמָאר רעד טגידנעעג ךיז טָאה ױזַא

 זיא טייקס כי? ;קריוו יד רעבָא .רעלק טנייכ ןיטסוגוא ןופ
 עליטש ,עכאלפ ענעי יו ,ט יי ק כב י? ק ריוו יד  ןעבעילבעג
 טָאה ןוא ןעסָאלפעג לָאמַא זיא רעסַאװ רעפעיט ַא רעכלעוו ףיוא ,עטָאלב

 ןעוועג טצעי זיא ןוא ןעבעל ןוא טסול טימ ןעפיש ןעגָארטעג ךיז ףיוא
 .טייקכילקריוו ע'תמא יד --- עטָאלב עכאלפ עטלעמישרעפ ַא

 עדנעבעיל יד ןופ רעצרעה יד ןערעוו ןַאמָאר ַא ןיא ךילנהעוועג
 ,רהעז ךיז סע טסַאּפ עטכישעג ַא ןיא .ןעברַאטש ייז ןוא ןעכָארבענ
 !ערילרעפ רימ ןעוו טינ רימ ןעברַאטש ןעבעל ןעכילקריוו ןיא רעבָא
 סָאװ ןעכאז ערעדנַא ךָאנ ןעבעג סע .סיז ןעבעל םעד טכַאמ סָאװ סָאד
 *נירּפש ,ןעצנַאט ,ןעקנירט ,ןעסע : ןעבעל ןיא ןעכַאמכרוד ןעזומ רימ

 .ןיטסוגוא ראפ ןעבעילבעג זיא סָאד ןוא ,ןעלדנַאװ ,ןעלדנַאה ,ןעג
 טנעקעג םהיא יז טלָאװ יורפ עדנעסאּפ ַא טַאהעג שטָאכ רע טלָאװ
 טנייס ירעמ רעבָא ,ןעבעל ןעגיטעמוא ןייז ןרעטכיילרעפ לעכיבַא
 יזַא .סעּפע םהיא טלהעפ סע ביוא ,טסואוועג טינ וליפא טָאה רעלק

 רענהעש א ןופ ןענַאטשעב יז זיא ,ןערָאװעג טגָאזעג ןיוש זיא סע יוװ
 ,רַאלָאה דנעזיוט-טרעדנוה ַא ןוא ןעניוא ענהעש רהעז רָאֲאּפ ַא ,רוניפ
 ַא רַאפ ןיצידעמ ַא ןעוועג ןענייז ןעטפַאשנעגייא עזעיד ןופ ענייק ןוא
 .ןעקנארק

 ןוא אפָאס רעד ףיוא טיוט יו ךיילב ןענעלעג זיא ןיטסונוא ןעוו
 עקסבאב ןעגָארטוצ םהיא יז טנעלפ ,ןעצרעמשיּפָאק ןופ ןעטילעג טָאה

 "מא ןייא ןערָאװעג םהיא ייב זיא טייחקנארק עזעיד ןעוו ןוא .תואופר

 רעד ךָאנ טשרע לייוו ,ןעדעירפוצ טינ רחעז ןעוועג יִז זיִא טסָאנ רעט
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 -ַאַאמש דרָאנ יד ןופ ,?לעדיימ רענהעשרעדנואוו ןוא רעלעדע ַא ןופ עב
 טרהעקעגמוא ךיז טָאה רע .,ןערָאװעג טבָאלרעפ ןענייז ייז ןוא ,ןעט
 .טײצכָאה ןייז וצ ןעגנוטיירעברָאפ ןעכַאמ וצ םוא ַאנַאיזיאול ןיא קירוצ
 -עירשעג טָאה רע עכלעוו ,ףעירב יד קירוצ ןעמוקעג םהיא ןענייז ָאד
 ןופ ףעירב ןעצרוק ַא ןעמוקעב ייברעד טָאה ןוא ,הלכ ןייז וצ ןעב
 ןיוש טעוװ ףעירב ןעזעיד ןענעירק טעוװ רע ןעוו זַא ,סענוקעּפא ערהיא
 ןערעוו עגושמ םוצ טעמכ .,ןרעדנַאנַא טימ טארייהרעפ ןייז הלכ ןייז
 ןופ ןעסיײרוצסױרַא טריבורּפ תוחכ עלַא טימ רע טָאה פאלק אזא ןופ
 וצ ןעוועג זיא רע ,טסיזמוא רעבָא ,עבעיל עכילקילגנוא יד ןעצרַאה
 ןיא ןעפרָאװעגניירַא ךיז רע טָאה ,ןעננורהעלקרע ןעטעב וצ ץלָאטש
 "ָאוו ייווצ ןיא ןוא טפַאשלעזעג רעכיוה רעד ןופ ןעבעל ןעגיטסול םעד

 רעטבעילעג רעד ןערָאװעג רע זיא ףעירב ןעכילקערש םעד ךָאנ ןעכ
 ןעבָאה ןעגנוטיירעברָאפ יד יו לענש ױזַא ןוא ,?עדיימ רענהעש א ןופ
 רענייפ ַא ןופ ןַאמ רעד ןערָאװעג רע זיא ,ןערעוו טכַאמעג טנעקענ
 -ָאד דנעזיוט טרעדנוה ַא ןוא ןעניוא עצרַאװש ענהעש רַאּפ ַא ,רוניפ
 "קילג ַא ראפ טנעכערעג רערעדעי םהיא טָאה ךילריטַאנ .טלענ ראל
 .גנוי ןעכיל

 סטייצכָאה רעייז ןיא טזײרעגמורַא ןעבָאה קלָאפ רֶאֶאּפ עגנוי יד
 ראפ ןעגנוטלַאהרעטנוא עגיטראסיורג ןעבעגעג ןעבָאה ןוא טַאנָאמ
 רעלק טנייס ןעוו ,עשטַאד רעלָאפטכארּפ רעייז ףיוא דניירפ ערעייז

 רהיא ןיא רעטבעילעג רענעזעוועג ןייז ןופ ףעירב ַא ןעטלַאהרע טָאה

 רעד ןופ שיור ןעטכער ןיא ןעוועג זיא רע .טפירשדנַאה רענעגייא
 ןעמ ןעו ,טסעג ןופ טלעגנירעגמורא ,גנוטלַאהרעטנוא רעלָאפטכארּפ
 ןעוו ןרָאװעג ךיילב ךילקערש זיא רע .ףעירב םעד טגנַאלרעד םהיא טָאה
 טשרעהעב רעבָא ךיז טָאה רע ; טפירשדנַאה יד טנעקרעד טָאה רע
 -יצ ןופ ןעהערדוצסיורַא ךיז טקרעמעבנוא ןעגנולעג םהיא זיא סע ןוא
 רעד .ףעירב םעד ןעזעלעג רע טָאה רעמיצ ןיא ךיז ייב טשרע .,רעמ

 יז זַא םהיא טביירש יז ןוא רהיא ןופ ןעבעירשעגנ ןעוועג זיא ףעירב
 -עג סיואכרוד ןעבָאה ןוא .כענוקעּפָא ערהיא ןופ טנלָאפרעפ ןעוועג זיא
 .ןהוז ַא סע'סענוקעּפא יד ןופ םענייא טימ ןעטארייה לָאז יז זַא טלָאװ

 ןוא םהיא וצ ףעירב ערהיא ןעטלַאהרעפ ייז ןעבָאה קעווצ ןעזעיד וצ
 ננאל ױזַא טָאה יז סָאד ; רהיא וצ ףעירב ענייז ןעזָאלעגוצ טינ ןעבָאה
 ןופ זא ןוא ,ןערָאװעג טרעטַאמרעפ זיא יז זיב ןעבעירשעג םהיא וצ
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 ,םהיא ןערידנַאמָאקער ןייד ראפ רהעז ריד טקנַאד אּפאּפ רעד ---

 .ןעגנַאגעגקעװַא זיא ןוא טגָאזעג גידנעכַאל רעלק טנייס טָאה

 ,לעטיּפַאק רעטנהעצפופ

 .רעטסַאמ רעיינ ס'םָאט

 עיינ ןיא ןעמוקעגנָא טצעי זיא דלעה רעמירָא רעזנוא יו ױזַא

 -רעּפ עיינ יד טימ ןעכַאמ טנַאקעב רעזעל ערעזנוא רימ ןעזומ ,דנעה

 .טכארבעגנעמאזוצ םהיא טָאה ?אזקיש ןייז עכלעוו טימ ,ןענָאז

 -נאלפ ןעכייר א ןופ ןהוז רעד ןעוועג זיא רעלק טנייס ןיטסוגוא

 -ַאנַאק ןופ זיא עילימַאפ רעזעיד ןופ םַאטש םעד  .ַאנַאיזיאול ןיא רעצ
 -קַארַאכ ןעבלעזנעד טָאהעג ןעבָאה ןעכלעוו ,רעדירב ייווצ ןופ .ַאד

 -עג ןעטרָאד זיא ןוא טנָאמרעװ ןיא טצעזעב רענייא ךיז טָאה ,רעט

 "ייר ַא ןערָאװעג זיא רערעדנא רעד ןוא ,רעמראפ רעכייר ַא ןערָאװ

 -נארפ ַא ןעוועג זיא רעטומ ס'ןיטסונוא .אנַאיזיאול ןיא רעצנאלפ רעכ

 -יאול ְךֶאֹנ טרירנימע ןעבָאה ןערעטלע סעמעוו ,ןיטָאנעגוה עשיזיוצ

 וצ ןעטרָאד ןעננ. פעגנָא טשרע ךיז טָאה ןעמ ןעוו טייצ רעד ןיא ַאנַאיז

 עגיצנייא יד ןעוועג ןענייז רעדורב ַא ךָאנ ןוא ןיטסונוא .ןעצעזעב

 יד טנע'שרי'עג טָאה ןיטסונוא יוװ ױזַא .ןרעטלע ערעייז ייב רעדניק

 רע סלֵַא םירױטקָאד ןעבָאה ,רעטומ ןייז ןופ טייהדנוזעג עכַאװש

 -לעק ַא ןיא ןעקיש םהיא לָאז ןעמ ןזַא ןעהטארענ גנוי ןעוועג זיא

 לעגניא רעגנוי סלַא ךָאנ .,רעקרַאטש ןערעוו לָאז רע ,דנענעגנ ערעט

 רע ואוו ,טנַאמרעו ןיא רעטעפ ןייז וצ טקישענקעװַא םהיא ןעמ טָאה

 .ןערהָאי עלעיפ ןעוועג זיא

 ,רעטקַארַאכ ןעכייוו ַא רהעז טַאהעג רע טָאה טייהדניק ןייז ןיא

 -עג זיא רע ןעוו רעבָא ,ןעיורפ רַאפ רהעמ טסַאּפעג ךיז טָאה רעכלעוו

 טָאה רע ןעוו .ןערָאװעג רעקרַאטש רעטקַארַאכ ןייז זיא ןַאמ ַא ןערָאװ

 טלעדנאוורעפ רוטַאנ עצנאג ןייז ךיז טָאה עלוש עכיוה יד טגידנעעג

 ןייז .ןעמוקעג זיא עדנוטש יד  .טּפַאשנעדייל עשיטנַאמָאר א ןיא

 *עיל יד ןענואוועג ןוא טנעגעגעב טָאה רע .ןעגנאגעגפיוא זיא ןרעטש
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 .ןעבעירשרעטנוא סע טָאה ןוא ן'םָאט טפיוקרעפ טָאה רע זַא ,רעיּפ
 .ןַאמ ןעגנוי םעד טגנאלרעד ןאד סע טָאה רע

 רעד טָאה ,ןייז הטרעוו ךיא טלָאװ ?עיפעיוו ,סעװַאקישט ַא --
 ךימ טלָאװ ןעמ ןעוו ,רעיּפַאּפ םעד גידנעזעלכרוד טגָאזעג ןַאמ רעגנוי

 ריפ לעיפ ױזַא ןעגָאז רימָאל ? ןעלייהט ערעדנוזעב ןיא ןעפיוקרעפ
 ,ןרעטש ןעכיוה ןיימ ראפ לעיפ ױזַא ,ּפָאק ןיימ ןופ טלַאטשענ ןעד
 ױזַא ןאד ןוא ,כיפ יד רַאפ לעיפ ױזַא ,סמערָא יד ראפ ?עיפ ױזַא

 ן'ראפ לעיפ ױזַא ,לכש ן'ראפ לעיפ ױזַא ,גנודליב ןיימ ראפ לעיפ -

 ןעמ טלָאװ עטצעל יד ראפ ; ןָאינילער ,טייקכילרהע ראפ ,טנַאלַאט
 וצ טגָאזעג רע טָאה ,ַאװע אי ! ךיא קנעד ,ןעבעגענ טינ רָאג ןיוש
 רהיא טימ רע זיא דנַאה ן'ראפ גידנעמהענ יז ןוא ,רעטכָאט ןייז
 יעננֶא ךילדניירפ םהיא טָאה רע .ןעסעזעג זיא םָאט ואוו ןעגנאגעג
 ןוא ! םָאט ,רעהַא קוק --- ,עדרָאמ ן'רעטנוא רענניפ ן'טימ טרהיר

 ! רעטסַאמ רעיינ ןייד טלהעפעג ריד ביוא העז
 -ַאנ ץנַאנ ןעוועג זיא סע .ןָאהטענ קוק ַא םהיא ףיוא טָאה םָאט

 ,ןעגנוי ,ןעכיליירפ ןעזעיד ףיוא טקוקעג טָאה ןעמ ןעוו סָאד ,ךילריט
 טלהיפעג טָאה סםָאט ןוא ; ןעגינגרעפ טַאהעג ןעמ טָאה םינּפ םענהעש
 : טגָאזעג טָאה רע ןעוו ןעניוא יד ןופ םהיא ןעסילפ ןערהערט יו

 ! רעטסַאמ ,ןעשנעב ךייא לָאז טָאג --

 ? םִאט ? ןעמָאנ ןייד זיא יו .ןָאהט סע טעוװ רע זַא ףָאה ךיא --
 ? םָאט ,דרעפ ןעביירטנָא וטסנעק

 -לעש רעטסַאמ .דרעפ וצ טנהעוועג ןעוועג לָאמ עלַא ןיב ךיא --

 .דרעפ עלעיפ רהעז טעװעדָאהעג טָאה יב
 טימ ,רעשטוק ַא רַאפ ןעכַאמ ךיד לע ךיא זַא ,קנעד ךיא ---

 ןיא לָאמ ןייא יו רהעמ טינ רוכש ןייז טסגעמ וד זַא גנוננידעב רעד
 ,םָאט ,לַאפ-הטיונ ַא ןיא רעסיוא  ,ךָאװ

 : טגָאזעג טָאה ןוא ןעפָארטעג טרַאה טלהיפעג ךיז טָאה םָאט ---
 : רעטסַאמ ,טינ לָאמנייק קנירט ךיא

 ,ףָאה ךיא רעבָא .םָאט ,טרעהעג טּפָא ןיוש סע בָאה ךיא --

 .טוג ןערהיפפיוא ךיז טכעוו וד זַא
 .טנָאזעג םָאט טָאה ,רעטסַאמ ,סיוועג ץנַאג ---
 אֹּפאּפ רעד ,טגָאזעג אווע טָאה ,טוג ןייז ריד טעוװ סע ןוא ---

 .ןעסאּפש וצ בעיל רָאנ טָאה רע ,טוג רהעז ןרעדעי וצ זיא
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 סע טָאה ןוא ן'יבלעש ,רמ ןופ ןעבעירשרעטנוא ןעוועג זיא רעכלעוו
 ןעמונעגוצ םהיא ייב סע טָאה רעכלעוו ,ןַאמ ןעגנוי םעד טגנאלרעד
 .טקוקעגכרוד גיסעלכאנ סע טָאה ןוא רעגניפ ץיּפש יד טימ

 גיטכיר ךיוא ןוא ,טגָאזעג רע טָאה ,טפירשדנַאה ענהעש ַא --
 -ער רעזעיד ןעגעוו רעכיז טינ ץלַא ךָאנ ןיב ךיא רעבָא .ןעבעירשעג

 *יא .טייל עמורפ ,עסייוו ןופ טריניאור טעמכ זיא דנאל סָאד ,ןָאיגיל
 -עד ןיא ,עקיטילָאּפ ןיא : טייל עמורפ טצעי רימ ןעבָאה לארעב

 -עוו רימ ןעמעוו ןופ טינ ןעסייוו רימ ןוא גנורעינער רעד ןיא ,עכריק
 ןָאיגילער בוא ,טינ סייוו ךיא .ןערעוו טלעדניוושעב רעהירפ ןעל
 *כָאנ טינ טייצ עטצעל יד בָאה ךיא .קרַאמ ןיא ךיוה רעטציא טהעטש
 טרעדנוה ?עיפ יוװ ,טלַאה סרוק רהיא יוװ ןהעז וצ ןעננוטייצ יד טקוקעג
 ? טייקמורפ ןייז ריֿפ וצ רהיא טנעכער ראלָאד

 "עג רעלדנעה רעד טָאה ,רעטייוו טסַאּפש רהיא ,העז ךיא --
 .טגָאז רהיא סָאװ תמא זיא סָאד זַא ןענעקייל טינ ןעק ןעמ ןוא ,טגָאז
 ןיא טזעל .שלַאפ טינ זיא םָאט זַא ,ןרעכיזרעפ ךייא ןעק ךיא רעבָא
 רע סָאװ ןהעז רהיא טעוו ,םהיא ןעגעוו יבלעש .רמ ןופ רעיּפַאּפ םעד
 .טגָאז

 רהיא ביוא ,טגָאזעג טסנרע ןַאמ רעגנוי רעד טָאה ,טצעי ---
 |ע מ ו ר ם אזא ןעפיוק ךילקריוו ןעק ךיא זַא ,ןרעכיזרעפ רימ טנעק
 תונורכזה רפס ןיא ןרעוו טנעכעררעפ רימ טעוװ סָאד זַא ןוא ןעשנעמ
 .בָאגוצ א ןעבעגעג ךָאנ ךייא ךיא טלָאװ ,ןעביוא ןעטרָאד

 רעלדנעה רעד טָאה ,ןָאהט טינ רעדייל ךיא ןעק סָאד ,לעװ ---
 ןייז ןעגעירק רערעדעי טעוװ ןעביוא ןעטרָאד זַא ,קנעד ךיא ,טגָאזעג
 ,קלח םענעגנייא

 ראפ טלענ טלהָאצעב סָאװ םענייא ראפ רעווש רהעז זיא סע ---
 רעגנוי רעד טָאה ,רחסמ ןייק ןעכַאמ טינ טימרעד ןעק ןוא טייקמורפ
 -לַא ,טלעג רעייא רהיא טָאה ָאד .טלענ יד גידנעלהעצ טגָאזעג ןַאמ

 "יב קַאּפ ַא רעלדנעה םעד טגנאלרעד רע טָאה סָאד גידנעגָאז .רעט
 .ןעטעל

 "ענג טָאה םינּפ ןייז ןוא טנָאזעג יעלַאה טָאה ,ןהעש רהעז --
 "יינ יד ענעשעק ןופ ןעמונעגסױרַא טָאה רע .ןעגינעגרעפ ןופ טנייש
 "אפ םענלָאמרָאפ א טכַאמעגסיוא טָאה ןוא ןעביירש םוצ ןעכָאז עניִט





 ,ןע'םָאט טפיוק רעלק טנייט
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 ,םרַאֿפ עצנַאג ַא טרהיפעג טָאה ?רעק רעד .טלעג הטרעוו זיא טיוב

 .טפעשעג ראפ טנַאלַאט ןעסיורנ ַא טָאה ןוא

 רעגנוי רעד טָאה ! ?עיפ וצ סייוו רע ,טוג טינ רָאנ זיא סָאד ---
 .טינ טהעג סָאד .,לעכיימש ןעשינָאריא ןעבלעזנעד טימ טגנָאזעג ןַאמ
 ייז ,ןעפיולטנע ןייא ןיא גידנעטש ןעטלַאה ןעלרעק עגולק ערעייא

 תולעמ ענייז ראפ זא ןעכער ךיא .םישעמ ןָא ןעוהט ןוא דרעפ ןענע'בנג
 .ראלָאד טרעדנוה רֶאַּפ ַא ןעזָאלּפָארַא ןעזומ רהיא טעוו

 רע ן}ץוו ,תמא ?עסיבַא ָאד ןיוש וליפא זיא םעד ןיא ,לעװ ---

 ,ןעוייוועב ךייא ןעק ךיא רעבָא .רעטקַארַאכ ןייז טָאהעג טינ טלָאװ
 -ענ זיא רע ואוו ןעטרָאד .סרעגענ עטסמורפ יד ןופ רענייא זיא רע זַא
 .רעגידערּפ ַא ראפ ראגָאז ןעטלאהענ םהיא ןעמ טָאה ןעוו

 -ערּפ 'זעילימאפ רעזנוא ראפ ןעכַאמ םהיא ךיא לע ! ױזַא --
 זניא ייב זיא ןָאיגילער .טגָאזעג ןעקורט ןַאמ רעגנוי רעד טָאה ,רעניד
 ,לעקיטרַא רענעטלעז ַא זיוה ןיא

 .סע טסאּפש רהיא ---
 טינ רהיא טָאה ? סאּפש ךיא זַא ,רהיא טסייוװ ןענַאװ ןופ ---

 ףיא דע טָאה 4 רעגידערּפ ַא ראפ טוג זיא רע זַא ,טגָאזענ ןייֵלַא

 .ןערעיּפאּפ יד רעהַא טיג ,ונ ? ןעמאזקע ןעטלַאהעגסיױא םעד
 רע זַא ,רעכיז ןעווענ טינ טלָאװ רעלדנעהנעוואלקש רעד ןעוו

 יו טרעהעגכיוא גידלודעג ױזַא טינ רע טלָאװ ,הנוק ןערעכיז ַא טָאה

 ןייז ןעמונעגסורַא רע טָאה רעבָא ױזַא ; קזוח םהיא ןופ טכַאמ ןעמ
 -העוו ,ןערעיּפַאּפ יד ןעכוז וצ ןעגנאפעגנָא ןעטרָאד טָאה ןוא רעטסייט
 ןעשיטָאּפש ַא טימ טסוקעג םהיא ףיוא טָאה ןַאמ רעגנוי רעד דנער
 .לעכיימש

 ַאוע טָאה ,טסָאק סע סָאװ ןייז לָאז ! םהיא ףיוק ,ַאּפַאּפ --

 -מורַא ןוא ןעטסַאק א ףיוא גידנעגייטשפיורא ,טגָאזעג דייהרעליטש
 .טלעג גונעג טסָאה וד זַא סייוו ךיא .זלַאה ס'רעטאפ רהיא גידנעמהענ
 .ןעבָאה םהיא ל?יוו ךיא

 ."עלאק ַא ראפ ןעכַאמ םהיא טסליו 4 עלעצעק ,סָאװ וצ --

 ? סָאװ רעדָא ,עלעדרעפ ַא ראפ רעדָא ,עקטָאק
 .ןעכַאמ ךילקילנ םהיא ליוװ ךיא ---

 .שנואוו רעלעניגירָא ןייא זיא סָאד --

 ,טנעמוקָאד א ןעמונעגסיורַא רעלדנעהנעוואלקש רעד טָאה ָאד
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 רענעפא ןא דנערהעוו ,סקאלפ קאַּפ ַא ףיוא ןעניובנעלע םעד טנהעלעג
 קילב ןעטשרע ן'פיוא .םהיא ןעבענ ןעגעלעג זיא דלעג טימ רעטסייט

 ס'עלעדיימ רעד ןעוועג זיא ןַאמ רעגנוי רעד זַא ,ןעהעזעג ןעמ טָאה
 עבלעזיד ,ּפָאק רעטמרָאפעג לעדע רעבלעזרעד ןעוועג זיא סָאד .רעטאפ
 רעד זיא ךָאד .רָאָאה עניורב-דלָאג עבלעזיד ,ןעניוא עיולב ,עסיורג

 זעוועג ןענייז ןעגיוא יד ?הָאוובֶא .רערעדנַא ץנַאנ ַא ןעוועג קורדסיוא
 ןיא ךָאד טָאה ,ערהיא טימ ךיילג עמרָאפ רעד ןיא ןוא בראפ רעד ןיא
 רענהעש ןייז  ,קורדסיוא רעפיט ,רעשירעמיורט רעד טלהעפעג ייז
 טָאה רע .קורדסיוא ןעשיטסַאקרַאס ,ןעצלָאטש ַא טָאהעג טָאה דנומ
 ַא טימ ?עקיטרַא ןייז ןעגעוו גנאזענ ביול ס'יעלַאה וצ טרעהעגוצ ךיז
 .ענימ -י-ילטכערעפ בלַאה ַא ייימ ןוא רעשימָאק בלַאה

 ייב ןענייז תודמ עכילטסירק ןוא עלארָאמ עלַא ,טסייה סָאד --
 -עג טָאה יעלַאה ןעוו טגָאזעג רע טָאה ! דארג ןעטככעה ן'פיוא םהיא

 ראפ ןעלהָאצעב ןעמ ףראד סָאװ ,רעטעפ רעטונג ןיימ ,?עװ .טגידנע

 ךיז טקור 4 ןערַאנסיױא רימ ייב רהיא טליוו לעיפ יו 4? קסע םעד
 ! חקמ ן'טימ סױרַא

 ןעזעיד ראפ ןעטעב ?עוװ ךיא ןעוו ,טגָאזעג יעלַאה טָאה ,לעוװ ---
 .ןרק ן'טימ סיורא םיוק ךיא לע ,ראלָאד טרעדנוה ןהעציירד לרעק
 .ןעביולג רימ טנעק רהיא ,ךילקריוו

 שיטָאּפש םהיא טגָאזעג ןַאמ רעגנוי רעד טָאה ! ןַאמ רעמירָא ---

 םעניילק ןעזעיד ראפ ּפֶא אמתסמ םהיא רימ טינ רהיא .גידנעקוקנָא
 .רימ וצ טקעּפסער רעדנוזעב ַא טָאה רהיא לייוו ,זיירּפ

 והט ךילריטַאנ ןוא ,םהיא טבעיל עלעמַאד עניילק עזעיד ,לעוװ --
 .רהיא בעילוצ סע ךיא

 רעייא ןעגייצ רימ רהיא טליוו םעד בעילוצ ןוא ,סיוועג ,הֶא --
 -ילטסירק ןעגעוו ָאד ךיז טלעדנַאה סע ןעוו ָאזלַא .טייקגיטעהטלהָאװ
 םהיא רהיא טלָאװ גיליב יו רימ טנָאז ָאט ,טייקגניטעהטלהָאװ רעכ

 ? םהיא טבעיל סָאװ עלעמַאד רעגנוי רעד בעילוצ ןעבעגקעווַא

 -ענ רעלדנעהנעוואלקש רעד טָאה ,רָאנ טנעכערעב ,לעװ --
 .ררעפ א יו קרַאטש ; טסורב ןייז טהעז ,סיפ ענייז טכארטעב ,טגָאז
 ערעדנַא יו טינ ,זיא רע גולק יו ןהעז רהיא טעוװ ּפָאק ןייז טכארטעב
 -עג יוזא ןוא ּפָאק שזַא טימ רעגענ ַא .סעלַא ןָאהט ןעק רע ; טרעגעג
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 ןופ רעטייברא יד ןעפלעה ןעגננאגנעג זיא םָאט .ןעפָאלעגקעװַא גידעב

 .ץלָאה יד ןעמהענוצניירַא ףיש
 ןופ עצנערַאפ רעד ייב ןענַאטשענ ןענייז רעטאפ רהיא ןוא ַאווע

 -עגעג ךיז ןעבָאה רעדער יד .,גערב ןופ ּפֶא טהעג יז יו ןעהעז וצ ףיש
 ַא ךרוד זיא עלעדיימ יד ןעוו רעסאוו ןיא הערד ַא לָאמ רֶאָאַּפ ַא ןעב
 טָאה רעטאפ רהיא ,רעסאוו ןיא ןעלאפעגניירַא גנוגעוועב רעכילצולּפ

 םהיא טָאה ןעמ רעבָא ,ךייט ןיא ןעגנירּפשכָאנ טלָאװעג קערש ןיא
 .עפליה ערעסעב טאהעג טָאה דניק סָאד לייוו ,ןעטלַאהעגקירוצ

 רהיא רעטנוא טקנוּפ ,קעד ן'רעטנוא ן'פיוא ןענַאטשעג זיא םָאט

 ןוא גידנעלאפניירַא ןעהעזעג יז טָאה רע .ןעלאפענּפָארא זיא יז ןעוו
 ַא טימ ןַאמ ןעקרַאטש ַא ראפ .,ןעגנורּפשעגכָאנ רהיא ךָאנ ךיילנ זיא
 ןעטלַאה וצ ךיז רעווש טינ ןעוועג םהיא זיא ,רע יו עציײלּפ רעטיירב

 רע .ןעביוא ןופ ןעמואוושעגפיורא זיא עלעדיימ יד זיב רעסאוו ן'פיוא
 ןעמואוושענוצ רהיא טימ זיא ןוא םערָא ענייז ןיא ןעמונעג ןאד יז טָאה
 -אוו ןופ עטקייוװעגכרוד ַא טגנאלרעד יז טָאה ןוא ףיש ןופ טייז רעד וצ
 רָאָאּפ א .טעטראוורע יז ןעבָאה עכלעוו דנעה רעטרעדנוה יד וצ רעס
 ןיא עט'שלח'עג ַא ןענָארטעג יז רעטָאפ רהיא טָאה רעטעּפש ןעדנוקעס
 ןעכַאמ ,עלעפ עכלעזא ןיא ךילנייוועג יו ,ואוו ,עטויַאק ןעיורפ יד
 -נורעטש עכלעזַא ,טוג אקווד סע ןעניימ סָאװ ןעיורפ עגיצרעהטוג יד
 -כַאנרעפ טעוװ עפליה עגיטכיר יד סָאד ,רעדליּפעג רעייז טימ ןענ
 .טגיסעל

 ךיז טָאה ףיש יד ןעו ,רעטעוו רעדנעקיטש ַא ןעוועג זיא סע

 יז ןעבָאה עֶלַא .סנעילרָארינ וצ טנעהענעג גָאט ןעטסקענ ן'פיוא

 -עזעג זיא קעד ןעטשרעטנוא ן'פיוא .ףיש יד ןעזָאלרעּפ וצ טלייאעג

 טסורב יד ףיוא טגיילרעפ סמערא ענייז טימ םָאט דניירפ רעזנוא ןעס

 רערעדנַא רעד ףיוא ןעשנעמ עּפורג ַא ףיוא טקוקעג ענדעשז טָאה ןוא

 .ףיש טייז

 יו רעכיילב ?עסיבַא ,ענילעשזדנאווע ןענַאטשעג זיא ןעטרָאד
 -כענ ןופ ןמיס ןייק ןעוועג טינ רהיא ףיוא זיא טסנָאז רעבָא ,רעהירפ

 -ַאטשעג זיא רהיא ןעבענ .טריסאּפ רהיא טימ טָאה סָאװ לאפ ןעניט

 -נא גיכעלכאנ ןעטלַאהעג טָאה ןוא ןַאמ רעגנוי רעטיובעג ןהעש ַא ןענ
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 ןוא םסינ ,ןעטקעפנָאק ןעגניירב יז טנעלפ לָאמ ַא .ןהענקעוַא יז
 ףעליירפ ןאד ןוא ייז ןעשיווצ ןעלייהטרעמ סע טנעלפ ןוא ןעניסלעּפא
 .ןעפיולקעווַא

 ןלַא טָאה רע .עלעמַאד עניילק יד טכארטעב טונ טָאה םָאט
 ןעוועג ?ָאמא זיא רע .,ןערעוו וצ טנאקעב רהיא טימ יו טרהעלקענ
 "רעפ ןעכַאמ ייז ראפ טגעלפ רע .ךיז וצ רעדניק ןעהיצוצ ףיוא הירב א
 -קעטש ןופ ןוא ערָאק ןופ ,ךאלדנייב-ןעשרַאק ןופ גייצלעיּפש ענעדעיש

 רעדניק סָאװ דָארג ,ךעלעפייפ ענעדעישרעפ ןעכַאמ טגעלפ רע .,ךעל
 טימרעד ןוא סעקצַאצ טכַאמעג טצעי ךיוא טָאה רע .בעיל ןעבָאה
 טָאה רע .,עלעדיימ ענהעש יד ךיז וצ ןעהיצוצוצ טנעכערעג רע טָאה
 ףיוא ןעקוק סנעטייוו ןופ טנעלפ יז ןוא ןעזיוועג כנעטייוו ןופ רהיא ייז
 טָאה ןוא רעטנעהענ ןעמוקוצוצ ןעגנאפעגנָא יז טָאה זייווכעלסיב ,ייז
 ןאד ,ןעסָאלשטנענוא ןוא גידעמעש טשרעוצ ,גייצלעיּפש יד ןעמונעג
 טימ ןתוחמ ַא ןערָאװעג זיא רע זיב רעכיליורטוצ ןוא רעטסיירד
 ,רהיא

 ,טגערפעג ךילדנע םָאט טָאה 4? ססימ עניילק ,רהיא טסייה יו ---
 .ןעגנאפוצנָא טייצ ןיוש זיא סע זַא ,ןעהעזעג טָאה רע ןעוו

 .טרעפטנעעג עניילק יד טָאה ,רעלק טנייס ענילעשזדנַאװע ---
 ? ןעמָאנ ןייד זיא יו ןוא .אווע ךימ ןעפור ערעדנַא ןוא אּפאַּפ רעד

 יד ךימ ןעבָאה יקָאטנעק ןיא ןעטרָאד .םָאט זיא ןעמָאנ ןיימ ---
 .םָאט לעקנָא ןעפורעג רעדניק

 ,ךיד בעיל ךיא לייוו ,םָאט לעקנָא ןעפור ךיד ךיא לע ןאד ---
 .4 וטסייג ןיהואוו ,םָאט לעקנָא ָאזלַא .טגָאזעג אווע טָאה

 .אווע ססימ ,טינ סייוו ךיא --
 .ןעפורעגכיוא ַאוע טָאה ? טינ טסייוו וד ---

 'עוו וצ טינ סייוו ךיא ןוא ,ןעפיוקרעפ ךימ טעװ ןעמ .ןיינ ---
 .ןעמ

 ןוא .טגָאזעג לענש ַאוװע טָאה ,ןעפיוק ךיד ןעק אּפאּפ ןיימ ---
 םהיא סָאד לעװ ףיא .טונ ןייז ריד טעװ ,ןעפיוק ךיד טעוװ רע ביוא
 , .ןעטעב טנייה עקַאט

 .טנָאזעג םָאט טָאה ,עמאד עניילק ןיימ ,ךייא קנַאד ךיא --
 ןוא ץלָאה ןעמהענוצפיורא טלעטשענּפָא ָאד ךיז טָאה ףיש יד

 -על םהיא וצ יז זיא עמיטש ס'רעטָאפ רהיא טרעהרעד טָאה אווע ןעוו
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 ,רעדניק ןוא יורפ רעייא וצ ןעבעירשעג לאפ ַאזַא ןיא טלָאװ רהיא

 טסָאּפ ןייק טָאה םהיא ראפ ; ןעביירש טנעקעג טינ טָאה סָאט רעבָא
 רע ,עגיבייא ןא ןעוועג גנודייש יד זיא םהיא ראפ .טריטסיזקע טינ
 .ןעסיוו ןעזָאל וצ ךיז ןופ טַאהעג טינ לעטימ ןייק טָאה

 רעגנוי רעכייר ַא ןעוועג זיא ףיש ן'פיוא ןערישזאסאּפ יד ןעשיווצ
 טַאהעג טָאה רע .,רעלק טנייס ןעמָאנ ן'טימ ,סנעילרָא-ינ ןופ ,ןַאמ
 -וק ַא ענייז ,עמאד א ןוא סקעז-ףניפ רהָאי ַא ןופ רעטכָאט ַא ךיז טימ
 .טכיזפיוא רהיא רעטנוא עלעדיימ יד טָאהעג טָאה עכלעוו עניז

 ןיא יז לייו ,עלעדיימ עניילק עזעיד טכארטעב טּפָא טָאה םָאט

 טונימ ַא ןענַאטשעג טינ זיא יז סָאד גיטסול ןוא גידעבעל ױזַא ןעוועג
 ןייא ןופ ןעגיױלפעגמורַא יז זייא עלעגייפ-רעמוז ַא יו ; טרָא ןא ףיוא

 ,רעדניק ענעי ןופ ןעוועג יז זיא טּפיוהרעביא .ןרעדנַא ן'פיוא ץאלּפ
 -רעפ טינ טכייל ױזַא ייז ןעמ ןעק ,לָאמ ןייא ייז טהעז ןעמ ןעוו סָאװ
 .ןעסעג

 -נהעש עשרעדניק עראברעדנואוו ענעי ןופ ענייא ןעווענ זיא יז
 .ןעלהָאמ וצ רעווש ןוא ןעביירשעב וצ רעווש ןענייז עכלעוו ,ןעטייה

 -נאל רהיא ; רָאטּפלוקס ַא ןופ טצינשעג יװ ןעווענ זיא רעּפרעק רהיא
 -היא ןוא ןרעטלוש ערהיא ףיוא טרעטאלפענ ןעבָאה רָאָאה ענעדלָאנ עג
 ןעטפנאז ןוא ןעטסנרע ןייא ןענָארטעג ןעבָאה ןעגיוא עיולב עכיורג ער
 -עג רעמיא זיא יז .ךיז םורַא סעלַא טרעביוצעב ןעבָאה ןוא קורדסיוא
 יד ןוא רעטָאפ רהיא ..ןעגנוזעג ןוא טלעכיימשעג טָאה ,ניטסול ןעוו
 יז זַא ,ןעפיולוצכָאנ רהיא ןָאהט וצ טַאהעג גידנעטש ןעבָאה עמאד
 -נואוועב יז ןעבָאה ףיש ן'פיוא עלַא .ןענידעשעב טינ ץענרע ךיז לָאז
 .טרעד

 ,ץרַאה עדנעבעיל ןוא עכייוו ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,ן'םָאט ראפ
 םהיא ףיוא טנעלפ יז ןעוו .סעכילטעג סעּפע ןעוועג עלעדיימ עזעיד זיא
 ַא זַא ,ןעניימ רע טגעלפ ,קאּפ ַא ןופ רעדָא לעקניוו ַא ןופ ןעקוק
 : .םהיא וצ ןעזעיוועב ךיז טָאה ךאלמ

 יַאה ואוו ץאלּפ םעד ןהעגייברעפ נירעיורט יז טנעלפ טפָא רהעז
 ןיא טדימשעג ןעסעזעג ןענייז ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,ןעוואלקש ס'יעל
 טימ ןעטכארטעב ייז ןוא ייז ןעשיווצ ןעמוקנייײרַא טנעלפ יז .ןעטייק
 -עייז ןעביוהפיוא לָאמ ַא טנעלפ יז .קילב ןעניריורט ןוא ןעטשימוצ ַא
 טגעלפ ץפיז ןרעווש ַא טימ ןוא ךעלטנעה עניילק ערהיא טימ ןעטייק ער
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 -טע ןענואוועג םָאט טָאה ,רעטקַארַאכ ןעגיהור ןוא ןעגינעהטרעטנוא
 .יעלַאה יװ ןַאמ אזא ןופ וליפא ןעיורטוצ סָאװ

 םהיא טָאה ןוא ןעטייוו ןופ טיהענ יעלַאה םהיא טָאה טשרעוצ
 ,רעטייוו רעבָא .טדימשעג טינ טכַאנ ייב ףיוא ןעזָאלעג טינ לָאמ ןייק
 "וצ ןייז וצ טנייש ןוא טינ ךיז טגָאלקעב םָאט יוװ ןעהעזענ טָאה רע זַא
 טָאה ןוא ןעטיה וצ טרעהעגפיוא ןעצנאג ןיא םהיא רע טָאה ,ןעדעירפ
 ןהעגמורַא טנעקענג ָאזלַא טָאה רע .ןעטייק יד ןעמונעגּפָארַא םהיא ןופ
 .טלָאװעג טָאה רע ואוו ףיש ן'םיוא

 -עג טָאה ןעמ ןעוו ןעפלעה וצ טיירעב רעמיא ןוא גיהור גידנעטש

 יד ןעפלעה וצ טייהנעגעלעג ַא ןענופעג לָאמ עלַא םָאט טָאה ,טפראד
 .בעיל ןעגָארקענ עלַא םהיא ןעבָאה ראפרעד ןוא ףיש י'םיוא רעטייברַא

 -םיורא רע טגעלפ ןָאהט וצ סָאװ ןעבָאה טינרָאנ טגעלפ רע ןעוו

 ןעטרָאד ןוא .לעביב יד ןעזעל טנעלפ ןוא ?לעװַאב קעּפ יד ףיוא ןעכירק

 .טצעי םהיא רימ ןעניפעג
 רעכעה ךייט רעד זיא סנעילרָא-ינ רעביא ?יימ טרעדנוה ַא רעביא

 עגיטכעמ ןייז טמרוטש ןוא סופ גיצנאוצ טיס דנַאל עגימורא יד יו
 .ןעגערב יד ןופ גנעל יד ןיא טנעוו עטיובעג קרַאטש יד ןעשיווצ רעסַאװ
 ראפ דנאל יד ןעטכארטעב טנעקעג טָאה ףיש ן'פיוא רעדנעזייר רעד

 -נאלּפ יד ןעטכארטעב טנעקעג ָאזלַא טָאה םָאט .ןעליימ ןוא ןעליימ

 -נא יד ךָאנ ענייא טײרּפשעגסיױא ןעגעלעג ןענייז ייז יו ױזַא סעיצַאט
 -ראוורע רעכלעוו ,ןעבעל םעד ןעהעז טנעקעג ןעטרָאד טָאה ןוא ערעד
 .םהיא טעט

 .טייבראעג ןעבָאה ןעוואלקש יד יוװ סנעטייוו ןופ ןעהעזעג טָאה רע
 ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ךעלביטש ןוא רעפרעד ערעייז ןעהעזעג טָאה רע
 -ענּפָא טייו ,סעיצַאטנאלּפ עלעיפ ףיוא ןעהייר עגנאל ןיא ןעניוצעג

 -עלּפ-טסול יד ןוא רעזייה עניטרַאסיורג ס'רעטסַאמ םעד ןופ ןעטערט
 טָאה ,ןעגנאגעגייבראפ םהיא ןענייז רעדליב עזעיד יו ױזַא ןוא .רעצ
 יד ְךֶאֹנ ,יקָאטנעק ןיא םרַאפ רעד ךָאנ טקנעבעג ץרַאה עמירָא ןייז
 ןעמולב טימ ענייז ךָאנ ,זיוה ס'רעטסַאמ ןייז ךָאנ ,רעמיוב עטלַא
 טימ ןעדארעמאק יד ,רעדניק ןוא יורפ ןייז ,לעביטש ענעכקאוועב

 -ַאמ רעד ןופ יײרעּפאלק יד זיב --- ,ןעמאזוצ ןעסקאוועג זיא רע עכלעוו

 ףיש רעד ןופ קעּפעג יד ףיוא טניל רע זַא ,טנהאמרעד םהיא טָאה ןיש

 .גיבייא ףיוא ןעדנואוושרעפ זיא ןעבעל רענהעש רענעי סָאד ןוא
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 .לעטיּפַאק רעטנהעצרעפ

 .ענילעשזדנאווע

 ףיוא ךיז ןעבָאה דנַאהרעבױצ ַא ךרוד יוו ! יּפיסיסימ ךייט רעד

 שיטעָאּפ םהיא טָאה דנַאירבָאטַאש טייז ,ןעטיבעג רעדליב יד םהיא

 -נייא רענעכָארברעטנואנוא ,רעגיטכעמ ןופ ךייט ַא סלא ןעבעירשעב

 !וא רעדלעוו ןופ סענעצס עראברעדנואוו ךרוד גידנעשיור ,טייקמאז

 -עיד זיא לענש יו רעבָא .טריטסיזקע ןעטרָאד ןעבָאה עכלעוו ,תויח

 עכלעוו ,טייקכילקריוו ַא וצ ןעסקאוועגכיוא תומולח ענעי ןופ ךייט רעז

 ךייט רערעדנַא רעכלעוו .,ןעבַאהרע ןוא גיטרַאסיורג רענינעוו טינ זיא

 רעמיהטכייר יד ןַאעקָא םוצ זיב םיזוב ןייז ףיוא טגָארט טלעוו רעד ןיא

 ןעטקודָארּפ ענייז סָאװ ,דנַאל ַא ? עזעיד יװ דנַאל ַאזַא ךָאנ ןופ

 ןופ ןעדנעגעג עטלַאק יד ןוא עסייה יד ןעשיווצ סעֶלַא םורַא ןעמהענ
 .דרע רעד

 ,ןעסייר ןוא ןעמיוש ,ןעהילפ סָאװ ,ןרעסאוו עגידעכָאק יד
 יװ דנעזיורב ױזַא זיא עכלעוו ,עירטסודניא יד ךיז ףיוא ןעגָארט --

 -עוו ,עסַאר ַא ןופ ןעפַאשעג זיא ןֹוא יּפּפיססיססימ ןופ ןרעסאוו יד

 דעד ןיא ןעכיילג ןייק ןעבָאה טסייגכגומהענרעטנוא ןוא עיגרענע סעמ

 -ָארטעג טינ רָאנ ךיז ףיוא ןעטלָאװ ןרעסַאװ עזעיד ןעוו ,ְךַא .טלעוו

 -קירדרעטנוא יד ןופ ןערהערט יד -- טסאל ערעכילקערש לעיפ ַא ןעג

 ,עמירָא יד ןופ טעבעג ערעטיב יד ,עזָאלפליה יד ןופ ןעצפיז יד ,עט

 ! טָאג ןעטנאקעבנוא ןייא וצ רעצרעה עדנעסיוונוא

 -עב ןייש ןעטפַאהרעביוצ רהיא טימ טָאה ןוז עדנעהעגרעטנוא יד

 -ערב יד ייב רעמיוב עלעיפ יד ןוא ךייט ןעטיירב ,ןעסיורג םעד טקער

 .סטרעוורָאפ ןעגנאגעג זיא ףיש-ףּפמאד ענעדאלעב רעווש יד ןעה ןעג

 -רעפ ןופ סקאלפ קעּפ עסיורג טימ ןעטייז עדייב ןופ ןעדאלעגנָא

 יו סנעטייוו ןופ ןעהעזעגסיוא ףיש יד טָאה ,סעיצַאטנאלּפ ענעדעיש

 ,רעטַאװ ן'פיוא גידנעמיווש עסַאמ עיורג עגיטנַאק-רעיפ עסיורג ַא

 ףיש ןופ ןעקעד עטקַאּפעג יד ןעשיווצ ןעכוז טייצ עגנַאל ַא ןעזומ רימ

 .םִאט דניירפ ןעטלַא רעזנוא ןעניפעג ןעלעוו רימ זיב

 םענעגייא ןייז ןוא גנורעֶכיזרעֶפ ס'יבלעש ,רֶמ ןעקנאדרעפ וצ
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 ,ןעגנאלרעפ רערעיגער ערעזנוא ןעוו ; טייקניטכערענ ןוא דסח ןָאהט
 .ןָאהט סע רימ ןעזומ ,ןעלהָאצעב ראפרעד ןעלָאז רימ זַא

 -טנעעג טָאה ,סרעלדנעהנעוואלקש עזעיד סָאה ךיא ,לעװ ---

 .טרהעלקעגפיוא לעסיבַא ןעוועג ןיוש זיא רעכלעוו ,ןהוז רעד טרעפ
 -עג ןָאעמיס טָאה ,ןהוז ןיימ ,ריד ןופ טשאררעביא ןיב ךיא ---

 טלָאװ ךיא .טנרעלעג טינ ױזַא לָאמ ןייק ךיד טָאה רעטומ ןייד .טגָאז

 ן'ראפ יו טוג ױזַא עדארג רעלדנעהנעוואלקש ן'ראפ ןָאהטעג סע
 .עפליה ןעגעוו ריהט ןיימ וצ ןעמוקעג טלָאװ רע ןעוו ,וואלקש

 ,רעייפ יװ ןערָאװעג טיור זיא (ןהוז רעד) רעטייווצ רעד ןָאעמיס
 ןָאעמיס, : טגָאזעג טָאה ןוא טלעכיימשעג טָאה רעטומ ןייז רעבָא
 ןייז יו ןייז רע טעוװו ,ןרעוו רעטלע טעװ רע ,גנוי רעטונג ןיימ זיא
 ".רעטָאפ

 טלָאז רהיא זא ,ררעה רעטונ ןיימ ,ןעזָאלוצ טינ ןעק ךיא ---
 טגָאזעג שזדרָאשזד טָאה ,ןעטייקנירעווש ;עבָאה ןעגעוו טרעזנוא ןופ
 .גנוגערפיוא טימ

 טקישעג רימ ןענייז ראפרעד ,שזדרָאשזד ,טינ ארומ ןייק בָאה ---
 ַא ןָאהט טלָאװעג טינ ןעטלָאװ רימ ביוא .טלעוו רעד ףיוא ןערָאװעג
 םעד ןייז הטרעוו טינ רימ ןעטלָאװ ,ןעטייקגירעווש ןעגעוו ךאז עטוג
 7 .ןעגָארט רימ סָאװ ןעמָאנ

 ,טנָאזעג שזדרָאשזד טָאה ,טפערטעבנא ך י מ סָאװ רעבָא --

 .ןעגָארטרעּפ טינ סע ךיא ןעק
 ראפ טינ ,שזדרָאשזד דניירפ ,טינ ארומ ןייק ָאזלַא בָאה --

 ןָאעמיס טָאה ,ןעשנעמ ןוא טָאנ ראפ זיא סע ; סָאד רימ ןעוהט ריד
 *ייז ַא ןהעצ .טכַאנ ייב זיב גיהור ןעביילב וטסלָאז טצעי ןוא .טגָאזעג
 -הענ עינאּפמָאק ןייד ןוא ךיד טעוװ ןוא רעשטעלפ סָאעניפ טמוק רעג
 .קרַאטש ךיד ןעכוז סרעגָאיכאנ יד .עיצנַאטס רעטסקענ רעד וצ ןעמ
 .טייצ ןייק ןערעילרעפ טינ ןערָאהט רימ

 ? דנעבא זיב ןעטראוו רימ ןעלָאז סָאװ וצ ָאט ,ױזַא ביוא --
 .טגָאזעג שזדרָאשזד טָאה

 ןענייז טרָא ןעזעיד ןיא עלַא .רעכיז ָאד וטזיב גָאט ייב לייוו ---
 טכַאנ ייב זַא ,ןענופעגסיוא טָאה ןעמ .ףיוא ןעסאּפ עלא ןוא דניירפ
 ,ןעזייר וצ רערעכיז זיא
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 ןוא קיטשהירפ רעכיליירפ ַא ןעוועג זיא ןעגרָאמ ןעטסקענ םעד
 ן'נַאג ןופ גיטפעשעב ןעוועג ןיוש זיא לעשטייר .זיוה 'סרעקייווק יד
 ךיז טָאה ןעמ ןוא ןעפלָאהעג רהיא ןעבָאה עלַא .ךיק רעד ןיא ןָא הירפ

 -עג טינ ָאד ןעבָאה סע .קיטשהירפ ןעכילנינעק ַא וצ טעטיירעברָאּפ
 יא ןעטרָאט ןוא ןעכוק ענעדעישרעפ ,תופוע ענעטָארבעג ןייק טלהעפ

 לעשטייר רעטומ יד .םילכאמ עקַאמשעג ערעדנא ןוא ןעצכַאמעגנייא
 .סניהטריוו עטסעב יד ןופ ענייא יו טייצלהָאמ םעד טעװארּפעג טָאה
 טָאה יז .קנואוו ן'פיוא טגלָאפעג רהיא ןוא טעטכַאענ יז ןעבָאה עֶלַא
 ןעוועג זיא רהיא ןופ טרָאװ רעכייוו ַא .ןעװעדנַאמָאק טפראדעג טינ
 .עילימאפ רעזעיד ןיא ןעוועג זיא טפַאשדניירפ עגידנעטשלָאפ .נונעג

 ,שזררָאשזד ןעמוקעגניירַא זיא טיירגעג ןעוועג ןיוש זיא שיט רעד ןעוו
 עכילצרעה אזַא ןעמוקעב ןעבָאה ייז .דניק רעייז ןוא ן'אזילע טימ
 ייז זַא טכאדעג ךיז טָאה ןעסינעֿפעשעב עמירא יד סָאד ,גנוסירנעב
 , .ןעמיורט

 סָאד ןעוועג זיא סָאד .שיט ן'ייב ןעסעזעג עֶלַא ןענייז ךילדנע |
 טימ ןעמאזוצ שיט א ייב ןעסעזעג זיא שזדרָאשזד סָאװ לָאמ עטשרע

 דלַאב רעבָא ,םעווקעבנוא טלהיפעג ךיז רע טָאה טשרעוצ .עסייוו |

 טלהיפרעד טָאה רע ןעוו ,ךיור יו ןעדנואוושרעפ ?היפענ רעד זיא

 .טלעדנַאהעב םהיא טָאה ןעמ עכלעוו טיס ,טפַאשדניירפ עסיורג יד
 טָאה רע ןעכלעוו ןופ ם יי ה ַא ,םייה ַא ןעווענ םהיא ראפ זיא סָאד
 .גנוטיידעב יד טסואוועג טינ

 זַא ,ןייז טעו סָאװ ,ןהוז ַא ס'ןָאעמיס טגָאזעג טָאה ,רעטאפ --
 ? ענעפָאלטנע ןעניפעג רעטייוו ריד ייב טעוװ ןעמ

 -טנעעג ניהור ןָאעמיס טָאה ,ףָארטש ןעלהָאצעב ךיא לעוװ ---
 .טרעפ

 ןיא ןעראּפשנייא ךיד טעוװ ןעמ זַא ,ןייז טעוו סָאװ רעבָא --
 ? סינגנעפעג

 טָאה ? םרַאפ יד ןערהיפ ןענעק טינ רעטומ ןייד ןוא וטסעוו ---
 .לעכיימש ַא טימ טגָאזעג רעטאפ רעד

 .טנָאזעג ןהוז רעד טָאה ,סעלַא טעמכ ןָאהט ןעק רעטומ יד ---
 ? עצעזעג עכלעזַא ןעכַאמ לָאז ןעמ זַא ,עדנַאש ַא טינ סע זיא רעבָא

 רעד טָאה ,סרעבעגצעזעג ענייד ןעגעג ןעדייר טינ טסרָאהט וד --
 וצ ןעלטימ טימ ןעקנָאשעב זנוא טָאה טָאג ..טגָאזעג טסנרע רעטאפ
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 ןוא ן'אזילע ןָאהטעג היצ ַא ךיז וצ טָאה יעדיללַאה ?עשטייר .ענעצס
 : טגָאועג רהיא וצ טָאה

 ןייפ ,טמעראברעד ריד רעביא ךיז טָאה רעטשרעביוא רעד --
 .יירעוואלקש ןייז ןופ ןעפָאלטנע זיא ןַאמ ןייד ; רעטכָאט

 -עגקעװַא ךיז טָאה יז .טכיזעג ס'ַאזילע ןיא ןיירא זיא טולב יד

 .תושלח ןיא בלאה ןוא ךיילב ןעבעילבעג זיא ןוא טצעז
 גידנעגײלפױרַא טגָאזעג לעשטייר טָאה ,דניק ,הטומ בָאה --

 עכלעוו ,דניירפ ןעשיווצ זיא רע .ּפָאק ס'אזילע ףיוא דנַאה רהיא

 .רעהַא ןעגנערב טכַאנייב טנייה םהיא ןעלעוו
 "ייב טנייה ,טלָאהרעדעיװ אזילע טָאה ! טכאנייב טנייה ---

 ראפ גנוטיידעב רעייז ןערָאלרעּפ ןעבָאה רעטרעו עזעיד !! טכַאנ

 .ןַאמוט א ןוא םולח ןיא יו ױזַא ןעוועג זיא ּפָאק רהיא ; רהיא

 -רעביא טעב ןיא ןענופעג ךיז יז טָאה ךיז וצ ןעמוקעג זיא יז ןעוו

 דנעה ערהיא ןעבירעג טָאה הטור עניילק יד ןוא קעדוצ ַא טימ טקעדעג

 ןיא יו יוזא ןעניוא ערהיא טכַאמענפיוא טָאה יז ,רָאפמאק טימ

 ערעווש ןערהָאי עגנַאל ןעטילעג טָאה סָאװ רענייא יו ,םולח ןעסיז ַא

 סהיא ןופ ןענייז ןעצרעמש עלַא יװ לָאמ ַא טימ טלהיפ ןוא םירוסי

 ןופ גנונַאּפש יד .תורצ עלא ןופ יירפ רעטציא זיא ןוא ןעלאפענּפָארַא

 טָאה ,ןעפָאלטנע זיא יז טייז טלהיפענ טָאה יז עכלעוו ןעוורעגנ יד

 -רעכיז ןופ להיפעג םענדָאמ ַא ןעמוקעב טָאה יז ןוא ןעזאלעגכָאנ טצעי

 ,דנאל ןערַאברעדנואוו ַא ןופ טמיורטעג טצעי טָאה יז .עהור ןוא טייה

 םענהעש ַא טימ ,זיוה עלָאפטכארּפ ַא טָאה יז ואוו .עהור ןופ דנַאל ַא

 יירפ םורַא יררעה רהיא ךיז טלעיּפש ןעטרָאד ןוא סעקנָאל ןוא ןעטרָאג

 טָאה יז ; ןַאמ רהיא ןופ טירט יד טרעהעג טָאה יז ,לעגיופ ַא יו

 ףיוא ןעלאפ ןערהערט ענייז יו ,רעטנעהענ טמוק רע יו טלהיפעג

 ןעועג טינ זיא סע ! טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה יז ןוא ,טכיזעג רהיא

 -ענ ןעגעלעג זיא דניק רהיא טכַאנ ןעוועג ןיוש זיא סע .םולח ןייק

 טנערבעג לעקנוד טָאה טכיל ַא .ןעפָאלשעג גיהור טָאה ןוא רהיא ןעב

 טָאה ןוא טעב רהיא ייב ןעסעזעג זיא ןַאמ רהיא ןוא ,לעשיט ן'פיוא

 .טנייוועג
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 טעוו רע זא ןוא עיטרַאּפ רעטצעל רעד טימ ןעמוקעגנָא ןעטכענ זיא ןַאמ
 .ָאד ןייז טכַאנייב טנייה

 ,דיירפ ראפ ןעגנירּפש ןעמונעג טָאה הטור
 ךילדניירפ לעשטייר טָשה ,ערעייהט ןיימ ,גיהור ,גיהור ---

 ? ןעלייצרעד רעטציא סָאד רהיא רימ ןעלָאז ,גָאז .טנָאזעג
 זַא ,רָאֿפ ךיז לעטש .טונימ עבלעזיד עקטט ! סיוועג ץנַאג --

 ?ייצרעד ? טלהיפעג ךיא טלָאװ יוװ ,ןהאשזד ןיימ ןעוועגנ טלָאװ סָאד

 .ףיילג רהיא
 םעד ןעבעיל וצ יו לעיּפשייב סלַא טסבלעז ךיז טסכיורבעג וד ---

 -וק ענימ רעכיליירפ ַא טימ טגָאזעג ןָאעמיס טָאה ,הטור ,ןעטייווצ

 .ן'הטור ףיוא גידנעק

 -ָאוועג ןעפַאשעב וצרעד טינ ןעד ריס ןענייז .סיוועג ץנאג ---
 יו ,דניק רעזנוא ןוא ןע'ןהַאשזד טבעילעג טינ טלָאװ ךיא ןעוו ? ןער
 םהענ .רהיא גָאז הענ 4? רהיא ראפ עבעיל טלהיפעג ןעד ךיא טלָאװ

 יד ןעטָארב לע ךיא דנערהעוו ןוא ,רעמיצ-ףָאלש ןיא ךיז וצ רהיא
 .ןעלייצרעד רהיא סע וטסעוו ןהוה

 ןעסעזעג זיא אזילע ואוו ךיק ןיא ןעגנאנעגניירא זיא לעשטייר
 טָאה רעמיצ-ףָאלש ןופ ריהט יד גידנעכַאמפיוא ןוא ,טיינעג טָאה ןוא
 ,רימ טימ רעהַא ןיירַא םוק : טגָאזעג עמיטש רעכילדניירפ ַא טימ יז

 .סעיינ סעּפע ריד ראפ בָאה ךיא ,רעטכָאט ןיימ
 ןוא גידנרעטיצ ; םינּפ ןעכיילב ס'אזילע ןיא ןיירא זיא טולב יד

 קילב א ןָאהטעג ףרָאװ ַא טָאה ןוא ןעביוהעגפיוא ךיז יז טָאה זעוורענ
 .דניק רהיא ףיוא

 נידנעפיולוצ ןעפורעגסיוא הטור עניילק יד טָאה ,ןיינ ,ןיינ ---
 זיא סע .טינ ארומ ןייק רָאנ בָאה .דנעה ערהיא גידנעמהעננָא ןוא
 טכייל יז טָאה יז ןוא ! ןײרַא םוק ,ןײרַא םוק .אזילע ,סעיינ עטונ

 טָאה ןאד ; ריחט יד טכַאמענוצ טָאה ןוא רעמיצ ןיא טּפוטשעגנײרַא
 -עגנָא םהיא טָאה ןוא דנעה יד ףיוא ן'יררעה םעניילק םעד טּפַאכעג יז
 .ןעשוק וצ ןעננאפ

 ? סָאד וטסייו .רעקניניילק ,רעטָאפ ןייד ןהעז טסעוו וד --
 רעד ןוא רדסכ טלָאהרעדעיױװ םהיא יז טָאה סָאד .טמוק עטַאט ןייד
 .טקוקעגנָא טרעדנואוורעפ יז טָאה ?עגניא

 רערנא ןַא ןעמוקעגרָאֿפ רעמיצ ןרעדנַא םעד ןיא זיא לייוורעד
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 ,טגערפעג ?לעשטייר טָאה 4 ןָאעמיס ,סעיינ סע טביג סָאװ ---
 .ןעוויוא ןיא קַאבעיװצ יד גידנעצעזניירַא

 ןעמוק טעװ רע סָאד ,טלייצרעד רימ טָאה סניבבעטס רעטעּפ ---

 גירנעניימ טגָאזעג ןָאעמיס טָאה ,ד נ י י ר פ טימ טכַאנייב טנייה
 ןעשַאװעג ךיז טָאה רע דנערהעוו ,"דניירפ , טרָאװ םעד טימ סעּפע
 .לעשיט-שַאװ ַא ייב דנעה יד

 גידנעקוק ןוא ףךילקנעדכָאנ טנָאזעג ?עשטייר טָאה ! ױזַא --
 .ן'אזילע ףיוא

 -ענ ןָאעמיס טָאה 4 סיררעה ןעמָאנןעילימאפ ןייד טינ זיא --
 .קירוצ גידנעמוק ,ן"אזילע ייב טגערפ

 רנערהעוו ,ןַאמ רהיא ףיוא ןָאהטעג קוק ןעלענש ַא טָאה ?עשטייר
 ,ןעוועג זיא קערש רהיא ."סעיג טרעפטנעעג גידנרעטיצ טָאה ַאזילע

 "טנע רהיא ןעגעוו גנוכַאמטנַאקעב ַא ראפ טָאהענ ארומ טָאה יז ?ייוו
 | .ןעפיול

 .זיוהרָאפ ןופ ןעפורעגסיוא ןַאמ רהיא טָאה ! לעשטייר ---
 ףיז ,טגערפעג לעשטייר טָאה 4 ןָאעמיס ,וטסליוו סָאװ ---

 .םהיא וצ גידנעמוקסיורא ןוא דנעה יד ןופ גייט יד גידנעשיװּפָא
 טמוק רע ןוא ףרָאד ןיא זיא יורפ רעגנוי רעד ןופ ןַאמ רעד ---

 .טכַאנייב טנייה
 ןעפורעגסיוא יורפ יד טָאה ? ןָאעמיס ,תמא ךילקריוו סָאד זיא ---

 .ריירפ ןופ טכיזעג ןעדנעהילג ַא טימ
 ןעטכענ ןעוועג ןעטרָאד זיא רעטעּפ .תמא ךילקריוו זיא סע ---

 -עמ ייווצ ןוא יורפ עטלא ןייא ןענופעג ןעטרָאד טָאה ןוא ןעגָאװ ן'טימ
 ןוא ,סיררעה שזדרָאשזד טסייה רע זַא טגָאזעג טָאה רענייא .רענ
 "ילע זיא רע זַא ,רעכיז ךיא ןיב ,ךיז ןעגעוו עטכישעג ןייז גילדעוו
 .גנוי רעגולק ןוא רענהעש ַא זיא רע .ןַאמ ס'אז

 -ענ ןָאעמיס טָאה ? ןעלייצרעד ךיילנ רהיא סע רימ ןעלָאז --
 .טנָאז

 .טגָאזעג לעשטייר טָאה ,ן'הטור ןעלייצרעד סָאד רימָאֿל --
 ! רעהַא םוק ,הטור

 "נעגיוא ןייא זיא ןוא יירעקיטש רהיא טניײלעגקעװַא טָאה חטור
 .זיוהרָאפ ןיא ןעוועג קילב

 ס'אזילע ןַא ,טגָאז ןָאעמיס 4 סעּפע וטסגָאז סָאװ ,הטור --
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 -טנע ךעליירפ רהיא טגָאזעג לעשטייר טָאה ,ןַאמדעטס הטור --- ;
 -היא ןעמונעגנָא טָאה ןוא ? הטור ,וטסכַאמ סָאװ .גידנעהעג ןעגעק
 .דנעה עדייב ער

 רהיא ןעמונעגּפָארַא טָאה ןוא ,טרעפטנעעג הטור טָאה ,ןייפ ---
 ינאווצ ןוא ףניפ רהָאי א ןופ יורפ ַא ןעוועג זיא סָאד .ּפָאק ןופ קיּפעשט
 .םינּפ ןעניצרעהטוג ַא טימ ןוא דנוזעג ןוא שירפ ,גיצ

 זיא סָאד ןוא ,סיררעה אזילע זיא ,ןידניירפ עזעיד ,הטור ---
  .טלהעצרעד ריד כבָאה ךיא ןעכלעוו ןעגעוו ,לעגניא רעניילק רהיא -

 "עג הטור טָאה ,אזילע ,ןעהעז וצ ךיד רהעז ךימ טיירפ סע ---
 -לעוו ,ןידניירפ רעטלַא ןייא יו דנַאה יד טקירדעג רהיא טָאה ןוא טגָאז
 סעבעיל ןייד ןיא סָאד ןוא .טעטראוורע גנאל ןופ ןיוש טָאה יז עכ
 -רעד יז טָאה ייברעד ,?עכיק ַא טכארבעג םהיא בָאה ךיא ? דניק
 .ןעמונעגוצ גידעמעש טָאה רע ןעכלעוו ,לעכעקעל ַא ?עגניא םעד טגנאל

 .טגערפעג לעשטייר טָאה ? הטור ,דניק ןייד זיא ואוו --

 ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו טּפַאכעג םהיא טָאה ירעמ .ָאד זיא רע ---
 "ניק ערעדנא יד ןעגייצ וצ םהיא ,ףיוה ןיא קעװַא םהיא טימ זיא ןוא

 .רעד

 עדנעהילב עגנוי ַא ,ירעמ ןעמוקעגניירא זיא טנעמָאמ םעד ןיא

 .דניק סָאד טכארבעג טָאה ןוא ,?עדיימ

 גידנעמהענ ,טגָאזעג ?עשטייר טָאה ! רע זיא טָא } ַאהַא --
 טהעז רע ןייפ יו ,דנעה יד ןיא גנוי ןעטעפ ,ןעסייוו ,ןעסיורג םעד
 ! טסקַאװ רע ןייפ יװ ןוא סיוא

 סָאד ןעמונעג טָאה ןוא טגָאזעג יורפ עניילק יד טָאה ,סעי ,ָא --
 טָאה ןוא ךעלדיילק יד טכַאמעג טכערוצ םהיא טָאה יז .ךיז וצ דניק
 .ןעזָאלענּפָא-ַא םהיא

 ןעוועג זיא סָאד .יעדילעה ןָאעמיס ןעמוקעגניירַא זיא םעד ןיא
 "יירב ַא טימ רעדיילק רלעפ ןיא ןָאהטעגנָא ןַאמ רעקרַאטש .רעכיוה ַא
 ,טוה םענעיורטש ןעט

 -נעגנאלרעד רהיא טנָאזעג רע טָאה ? הטור ,וטסכַאמ סָאװ --
 ? ןהַאשזד טכַאמ סָאװ .דנַאה עטיירב ,עסיורג ןייז גיד

 חטור טָאה ,זנוא ייב עֶלַא ןענייז ױזַא ןוא דנוזעג זיא ןהַאשזד ---
 ,עטיטש רעכיליירפ ַא טימ טנָאזעג
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 -לעו ,ענעי ןופ ענייא ןעוועג זיא טכיזעג רהיא רעבָא .ניצכעז רעדָא
 עג טָאה ןוא דנור ןעוועג זיא טכיזעג רהיא .גנוי רעמיא ןעביילב עכ
 .רעטלע ןופ טרעבליזעב סָאװטע ןעוועג זיא רָאָאה ערהיא ןוא טהילב

 ןופ יורפ יד ,יעדיללַאה ?עשטייר ןעוועג זיא יורפ עטוגסנעצרעה עזעיד
 .יעדיללַאה ןָאעמיס

 יז טָאה ? ַאדַאנַאק ךָאנ ןהעג וצ ץְלַא ךָאנ וטסקנעד ָאזִלַא --
 .טגערפענ ן'ַאזילע

 זומ ךיא .טגָאזעג ןעסָאלשטנע אזילע טָאה ,םַאדַאמ ,סעי ---
 .ןעביילב וצ ָאד ארומ בָאה ךיא ; סטרעוורָאפ ןהעג

 -יא טוג סָאד ךיז טזומ וד ? ןָאהט ןעטרָאד וטסעוװ סָאװ ןוא ---
 ,רעטכָאט ןיימ ,ןעגיילרעב

 ןופ סױרַא ךילריטַאנ רהעז ןענייז ?רעטכָאט ןיימ , רעטרעוו יד
 -עג ךיז טָאה "רעטומ, ןעמָאנ רעד ןעד .ליומ ס'יעדיללַאה סעכימ
 .ןערָאבעג יו םינּפ ןעכילביל רהיא וצ טסַאּפ

 ןענייז ןערהערט ענינייא ןוא טרעטיצעג ןעבָאה דנעה ס'אזילע
 רעטסעפ ַא טימ טרעפטנעעג טָאה יז רעבָא ,ןעגיוא ערהיא ןופ סיורא

 : עמיטש
 ףָאה ךיא .ןעכַאמ ךיז טעוו סע סָאװ ,סעלַא ןָאהט לעװ ךיא ---

 .ןעניפעג סעּפע לעוװ ךיא זַא
 ,טסליוו וד גנאל יװ ןייז ָאד טכנעק וד זַא ,ךָאד טסייוו וד ---

 : ,.טגָאזעג לעשטייר טָאה
 -- רעבָא ,טרעפטנעעג אזילע טָאה ,ךייא קנאד ךיא ,הֶא --

 טכענ ןייק ןעק ךיא---ן'יררעה רהיא ףיוא גידנעזייוונָא טגָאזעג יז טָאה
 רימ ךיז טָאה טכַאנ ייב טנייה .הור ןייק טינ בָאה ךיא ; ןעפָאלש טינ
 טגָאזעג יז טָאה ,ףיוה ןיא ןעמוקעגניירַא זיא ןַאמ ַא זַא ט'מולח'עג
 : : .גידנרעדיוש

 -יוא יד גידנעשיוו ךיז טגָאזעג ?עשטייר טָאה ,דניק סעמירָא --
 ךָאנ זיא ףליה ס'טָאג טימ .ױזַא ןעטכארט טינ טספראד וד רעבָא .ןעג

 זַא ףָאה ךיא .ןרָאװעג טע'בנג'עג טינ ףרָאד רעזנוא ןופ רענייק טצעי זיב

 .גנאפנָא רעד ןייז טינ טעװ דניק ןייד טימ
 ןיירא זיא יורפ עקיד עניילק ַא ןוא טכַאמעגפיוא ךיז טָאה ריהט יד

 ןוא לעשטייר יוװ טעדיילקעג ךילנייר ױזַא ןעוועג זיא יז .רעמיצ ןיא

 ,ןעקָאב עשירפ ,עטיור עבלעזיד טָאהעג טָאה
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 -סיזקע לָאז סע זַא טביולרע רעכלעוו ,רעטרהעלקעגפיוא רעד ,רעט

 -נעוואלקש םעד ךילדיימרעפנוא טכַאמ עכלעוו ,עמעטסיס ַא ןעריט

 טְרעדרָאפ עכלעוו ,גנוניימ עכילטנעפע יד טכַאמ רהיא .?עדנַאה
 "רינרע ןוא טבראדרעפ סָאװ ,?עדנַאהנעװאלקש םעד ןופ רחסמ םעד
 טימ ןוא .טינ עדנַאש ןייק רָאנ טלהיפ רע זיב רעלדנעה םעד טגיר
 -עג טייז רהיא סָאװ םעד טימ 4? םהיא ראפ רעסעב רהיא טייז סָאװ
 ןייפ רהיא ,גירדעינ רע ןוא ךיוה טייז רהיא ? טינ רע ןוא טעדליב

 םעד ןיא ? טסָארּפ זיא רע ןוא טנַאלַאט טָאה רהיא ,בָארג רע ןוא
 ןעמהעננָא רעסעב גנורעפטנערעפ ןייז ןעמ טעװ ןובשחו ןיד ןופ גָאט
 .ערעייא יו

 עג םעד ןיא עללעפ עזעיד עלַא ןעבעגעג ןעבָאה רימ יוװ םעדכָאנ
 -הענוצנָא טינ טלעוו יד ןעטעב רימ ןעזומ לעדנַאהנעוװאלקש ןעכילצעז
 ןייק רָאנ ןיוש ןעבָאה סרעבעגצעזעג רענאקירעמַא ערעזנוא זַא ,ןעמ
 ןעכַאמ ייז ןעטלאוועג עכלעוו רָאנ טהעז רעבָא .טינ להיפעג ןעשנעמ

 עבעיל ,ךילקערש זיא סע ! ַאקירּפַא ןופ לעדנַאהנעוװאלקש םעד ןעגעג
 טימ ןעלדנַאה רעבָא ! אקירפא ןופ ןעוואלקש ןעגנערב וצ ,רעזעל

 ! ךאז ערעדנַא ץנַאג ַא זיא סָאד ,הֶא --- ,יקָאטנעק ןופ ןעוואלקש

 ,לעטיּפַאקס רעטנהעציירד

 .םרעקייווק יד ןופ ףרָאד רעד

 ַא ןיא .ןעגיוא ערעזנוא ראפ טצעי זיא ענעצס עכילרעירפ ַא
 ?הוטש ַא ןיא ןעסעזעג זיא ךיק רעכיליירפ ןוא רעטצוּפעגסױא ןהעש

 ,אזילע ןידניירפ עטלַא ערעזנוא דנעה יד ןיא טייברַא-דנַאה רענייפ טימ

 . ןופ טנעקעג יז ןעבָאה רימ יוו רערעגָאמ ןוא רעכיילב ןעוועג זיא יז
 טינ רהיא ייב לָאז ןעמ זַא רחּפ רעד ןוא ךיז ןעגעוו תונאד יד .גנאפנא

 ,טכַאנ ןוא גָאט ןעהור ןעזָאלעג טינ יז טָאה ,דניק רהיא ןעמהענוצ
 ,דנעה ערעכיז ןוא עטונ ןיא ןעוועג זיא יז שטָאכ

 טכַאמענ טכערוצ סעּפע טָאה ןוא יורפ ַא ןעסעזענ זיא רהיא ןעבעג
 גיצפופ ןוא ףניפ רהָאי ַא ןייז טלָא טנעקעג טָאה יורפ יד .ןעקַאב םוָצ
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 ף ע טָאה רעטציא .טכַאמ הרוחס עכילשנעמ .ןייז סָאװ ןעהעז ןעגנאגעג
 .גנושאררעביא טימ טקוקענ

 יינ טגערפעג רע טָאה ? יורפ יד זיא ואוו ! סָאד זיא סָאװ ---

 .ןע'םָאט

 ןעגיילרעביא וצ רעהירפ ךיז טנייוועג ןעוועג זיא רעכלעוו ,םָאט
 ןעלייצרעד וצ גיטיינ ראפ ןענופעג טינ טָאה ,טרעפטנע רע רעדייא
 .טינ סייוו רע זַא ,טרעפטנעעג טָאה ןוא ןעהעזעג טָאה רע סָאװ

 ףיוא ףיש ןופ ּפָארַא טנעקעג טינ טָאה יז זא .,רעכיז ןיב ךיא ---
 ףיש יד ןעוו לָאמ סעדעי טסאּפעגפיוא בָאה ךיא לייוו ,סעיצנַאטס יד
 ךיא .טינ םענייק ךיא יורט סרעגענ ךייא --- טלעטשענּפָא ךיז טָאה
 .ןייֵלַא ךייא טיה

 -רעפ םהיא טלָאװ רע יו ױזַא ןע'םָאט וצ טנָאזעג רע טָאה סָאד
 .טרעפטנעעג טינ טָאה םָאט .גנוניימ ןייז ןעיורט

 רעבָא ,ףיש עצנאג יד טכוזעגכרוד טָאה רעלדנעהנעוואלקש רעד

 .טסיזמוא ןעוועג זיא סע
 זיא רע ןעוו טגָאזעג םהיא וצ רע טָאה ,םָאט ,סיוא רעה ---

 *יוו סעּפע טזומ וד ,ןעכוז ןעטסיזמוא ןייז ךָאנ ןעגנאגעגוצ םהיא וצ
 וד .טינ טסייוו וד זַא ,טינ תוישעמ ןייק רימ ?ייצרעד .ןופרעד ןעס
 .ןעהעז סעּפע טזומעג טסָאה וד ןוא ןעגעלעג רהיא ןעבענ טזיב

 -עגכרוד רימ ייבראפ סעּפע זיא גָאטראפ ,רעטכַאמ ,לעװ --- !
 ןעוו .רעסַאװ ןיא ךוילּפ ןעסיורג ַא טרעהעג דלַאב בָאה ךיא ןוא ןעפָאל
 סעלא זיא סָאד .,ןעוועג טינ יורפ יד ןיוש זיא ןענַאטשעגפיוא ןיב ךיא
 .סייוו ךיא סָאװ

 ןופ טניוטשרע ױזַא ןערָאװעג טינ זיא רעלדנעהנעוואלקש רעד
 סָאװ סעלַא .וצרעד טנהעוועג ןעוועג ןיוש זיא רע .עטכישעג רעד

 הרוחס קיטש ַא ןערהָאלרעּפ טָאה רע סָאװ זיא ,טרעמיקעג טָאה םהיא
 -יב ןייז ןעמונעגסױרַא ָאזְלַא טָאה רע .דלעג ןעוועג הטרעוו זיא סָאװ
 .ןעטסולרעפ ענייז רעטנוא טנעכייצרעפ סע טָאה ןוא ?עכ

 ךילקריוו רע זיא ? רעלדנעהנעוואלקש ַאזַא וצ רהיא טגָאז סָאװ

 ! רעלדנעהנעוואלקש ןעגעוו סע טקנעד רעוו רעבָא ? עיטכעב ַא טינ

 טינ ייז ןעפראד טפַאשלעזעג רענייפ ַא ןיא ןוא טסאהרעפ ןענייז ייז
 ןעמעו 4 רעלדנעהנעוואלקש םעד טפַאשעב רעוו רעבָא .ןעמוקניירַא

 ,"ערליבעג רעד ,רעֶנייֵפ רעד זיא סָאד 4 ןערימאלב ראפרעד ןעֶמ לָאז
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 םעד ץָארט זיא ןוא ןעצרעמש ןּוא ןעדייל עכילקערש ןופ טצכערקעג
 הרוחס קיטש ַא כלַא ץעזעג ןעטלַאק רענַאקירעמַא םעד ןופ טרהעלקרע -

 "עג ןיא יז עכלעוו ןעשיווצ ,סקָארט ,קעּפ ,סנעטסַאק יד טימ ךיילג
 א .ןעגעל

 יָאז וצ סעּפע טריבורּפ טָאה ןוא רעטנעהעג ןעגנאגעגוצ זיא םָאט
 רעביא גידנעניר ןערהערט טימ .טצכערקעג רָאנ רעבָא טָאה יז ; ןעג
 רעבא  .רעטרעוו עכייוו טימ טדערעג רהיא וצ רע טָאה טכיזעג ןייז
 -וצ רהיא ןוא גָאטייװ טימ טּפָאטשרעּפ ןעוועג ןענייז ןרעיוא ערהיא
 .להיפעג םעד ןערהָאלרעּפ טָאה ץרַאה ענעכָארב

 זייווכעלסיב .עהור יד טכאנ רעד טימ ןוא ןעמוקעג זיא טכַאנ יד
 דלַאב ןוא ףיש רעד ףיוא ןעמיטש עכילשנעמ יד ןעברָאטשעגּפָא ןענייז
 םָאט .ןישאמ רעד ןופ שיורעג םעד יו טרעהעג טינ רהעמ ןעמ טָאה
 .ןעפָאלש טריבורּפ טָאה ןוא סנעטסַאק יד ףיוא ןעניוצעגסיוא ךיז טָאה
 ןופ ץכערק ַא ,רעמָאי ןעצרוק ַא טרעהעג רע טָאה טייצ וצ טייצ ןופ
 ךיא לָאז סָאװ ,הֶא , ,רעטרעוו יד ןוא ,ןברק ןעטהערדעגפיונוצ םעד
 -עג סע זיא יוזא ןוא ?! רימ ףלעה ,טָאג ןיימ ,טָאג ןיימ ? ןָאהט
 .ןערָאװעג ליטש ןעצנַאג ןיא זיא סע זיב ןעגנאג

 סעּפע .טּפַאכעגּפױא גנולצולּפ םָאט ךיז טָאה טכַאנ עבלַאה םורַא
 ,ףיש ןופ טייז םוצ ןעּפָאלעגכרוד םהיא ייבראפ זיא ךאז עצרַאװש ַא
 רענייק .רעסאוו ןיא ךוילּפ רעקרַאטש ַא טרעהעג ךיז טָאה דלַאב ןוא
 -םיוא טָאה רע .ןהעזעג רעדָא טרעהעג סָאװ ןופרעד טָאה םהיא רעסיוא
 יד ואוו ץאלּפ רעד -- קוק ַא ןעבעגעג טָאה ןוא ּפָאק םעד ןעביוהעג

 טָאה ןוא ןענַאטשעגפיוא זיא רע ! גידייל ןעוועג זיא ןעגעלעג זיא יורפ

 עמירָא יד .ןעהעזעג טינ םענייק טָאה רע רעבָא ,טכוזעג ?ארעביא

 טָאה ךייט רעד ןוא ,ןערָאװעג גיהור ךילדנע זיא ץרַאה עטגיטולברעפ
 טינרָאג טלָאװ סע יו טגיוועג גידעבעל ןוא גיטכו? רעהירפ יוװ ױזַא ךיז
 ' .טריסַאּפ

 -פיוא ןערעוו רעצרעה סעמעוו ,רהיא ! דלודעג ! דלודעג ---

 ,ןעצרעמש יד ןופ רָאָאה ןייק .ןעטַאהטליױרג עכלעזַא ייב ןעגנורּפשענ
 סָאװ םעד ןופ ןעסעגרעפ טרעוו עטקירדרעטנוא יד ןופ רהערט ןייק
 רעכיז ױזַא ןוא ,דלודעג טָאה רע יו ,דלודעג טָאה .גיבייא טבע?

 ! ןעמוק גנונעכערּפָא ןופ גָאט רעד טעװ טָאג זיא רע יוװ
 זיא ןוא הירפ ץנאג ןענַאטשעגפיוא זיא רעלדנעהנעוואלקש רעד
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 ןעק ןעמ ןוא ןייז ױזַא טזומעג טָאה סָאד .ןעצרַאה םוצ ןעמהענ ױזַא
 : .ןעפלעה טינ ָאד

 -עג יורפ יד טָאה ! רעטכַאמ ,ףיוא טרעה ,ףיוא טרעה ,הֶא ---
 .עמיטש עדנעסיירצרעה ַא טימ טגָאז

 ךיא .ןענַאטשעגוצ רע זיא ,יסול ,יורפ עווארב ַא טזיב וד ---
 ועטרָאד ,ץאלּפ ןעטונ ַא ןעבעג ריד ?עװ ןוא ,ריד טימ טוג סע ןיימ
 : טזיב וד --- .ןַאמ רעדנַאנַא ןעגעירק ךיילג טסעוו וד ןוא .ךייט ן'רעביא
 .יורפ ענהעש ַא ךָאד

 ,רעטציא רימ וצ טינ טדער ,ךייא טעב ךיא ,רעטסַאמ ,הֶא --
 טָאה רעלדנעהנעוואלקש רעד סָאד ,עמיטש ַאזַא טימ טגָאזעג יז טָאה
 רע .ןערהיפסיוא טינרָאג רהעמ ָאד ןיוש רע ןעק טצעי זַא ,ןעהעזעג
 טָאה יורפ יד ןוא .ןעגנאנעגקעווַא זיא ןוא ןענַאטשעגפיוא ָאזלַא זיא
 .לעטנַאמ רהיא ןיא ּפָאק רהיא טגײלעגניירַא

 טָאה ןוא קירוצ ןוא ןיה טרישרַאמ טָאה רעלדנעהנעוואלקש רעד
 .רהיא ףיוא ןעקוק טלעטשענּפָא זייוונעטייצ ךיז

 עג ךיז וצ יעלַאה טָאה ,ןעצרַאה םוצ לעיפוצ ךיז טמהענ יז --
 .ןערעוו רעסעב ןיוש טעוװ יז רעבָא .טנָאז

 גנאפנָא ןופ ענעצס עצנאג יד ןוא רחסמ םעד ןעהעזעג טָאה םָאט
 עכילשנעמנוא ,עכילקערש א ןעוועג סע זיא םהיא ראפ .טצעלוצ זיב
 רעדנעסיוונוא רעמירָא ןייא סייוו סָאװ ?ייוו ,טַאהט עשילַאיטסעב
 ךיז טלָאװ רע ןעװ 4 ןעכאז עכלעזא רעביא ןעלייהטרוא וצ רעגענ
 ַא טָאהעג רע טלָאװ ,עכילטסיינ עכילטסירק עכיוועג ןופ טנרעלעג

 ַא רַאפ טכארטעב סע טלָאװ רע ; םעד ןעגעוו גנוניימ ערעדנַא ץנַאג
 רעכילצעזעג ַא זיא סָאד זא ןוא גָאט עלַא רָאפ טמוק סָאװ גנוריסאּפ
 -רעטנוא עכילטסייג רענַאקירעמא עסיוועג ןעכלעוו רחסמ ַא ; רחסמ
 רעסיוא ,סעזייב ןייק ךיז ןיא טָאה רע זַא ,ןערהעלקרע ןוא ןעציטש

 זיא ןעגנוהעיצעב ערעדנא ןופ ןערעוו טלײהטענּפָא טינ ןעק עכלעוו יד
 -יוונוא רעמירָא רעד רעבָא .ןעבעל ןעשימייה ןוא ןעכילטפַאשלעזעג
 -נעסיוו עצנַאנ ןייז לייוו ,ןעסיוו טנעקעג טינ סע טָאה םָאט רעדנעס
 ןייז טנעקעג טינ טָאה רע ןוא לעביב רעד ןופ טּפעשעג רע טָאה טפַאש
 טעטולבעג טָאה םהיא ייב .,ןעגנוניימ עכלעזַא טימ ןענַאטשרעּפניײא
 ןעגעלעג זיא רעטומ עכילקילגנוא יד יו ןעהעזעג טָאה רע ןעוו ץרַאה יד
 ; טצכערקעג טָאה ןוא סנעטסַאק יד ףיוא ןעיירד ןיא טהערדעגפיונוצ



 ןיבעק ס'םָאט ?לעקנָא : 146

 -עג ןעדנואוושרעפ רלַאב זיא רע .ףיש ןופ ּפָארא זיא ןוא דניק סָאד
 .גערב ן'פיוא ןעשנעמ יד ןעשיווצ ןערָאװ

 ךיז טָאה גערב ןופ ןערהיר וצ ןעגנאפעגנָא ךיז טָאה ףיש יד ןעוו
 ,ןעסעזעג ןעטרָאד זיא יעלַאה ,ץאלּפ רהיא וצ טרהעקעגמוא יורפ יד
 .ןעדנואוושרעפ זיא דניק סָאד רעבָא

 טָאה ? דניק ןיימ זיא ואוו --- ,כָאד זיא סָאװ ,סָאד זיא סָאװ ---
 .גנושאררעביא רעדליוו א ןיא ןעפורעגסיוא יז

 זיא דניק ןייד .טגָאזעג רעלדנעהנעוואלקש רעד טָאה ,יסול ---
 ,רעטעּפש יו רעהירפ ןעסיוו סע טסלָאז וד זַא ,רעסעב זיא סע .ָאטינ
 ןיא ןעמהענ טינ םהיא טסנעק וד זא ,טסואוועג בָאה ךיא ,וטסהעז
 ואוו עילימאפ רענייפ ַא וצ טפיוקרעפ םהיא בָאה ךיא ןוא ,הטוַאס יד
 .תורצ רָאנ טַאהעג רע טלָאװ ריד ייב .ךילקילג ןייז טעוו רע

 -ַאֹּפ רעכילטסירק רעגיטנייה רעד ןופ ןַאמ א ןעוועג זיא יעלַאה
 -ייאעגכיוא טנעקעג גנודליב ךרוד טלָאװ ץראה ןייז .טלעוו רעשיטיל

 .ךייא ייב יו ןוא רימ ייב יו ןערעוו טלעד
 ןעכלעוו טיס ,קילב רעטלעפייווצרעפ ןוא רעדנעסיירצרעה רעד

 "עג רהיא וצ טָאה רע ןעוו טקוקעגנָא םהיא טָאה יורפ עכילקילגנוא יד

 ,טרהירעג ךילצרעמש ןעשנעמ ןעטלעדייאעגסיוא ַא טלָאװ ,טדער
 טָאה רע ,טנייוועג ןעוועג וצרעד ןיוש זיא רע לייוו ,םהיא טינ רעבָא
 יז זַא טַאהעג ארומ רָאנ טָאה רע .לָאמ רעטרעדנוה ןעהעזעג ןיוש סע
 .ףיש ן'םיוא לַאדנַאקס ןייק ןעכַאמ טינ לָאז יז ןוא ןעיירש טינ לָאז

 -עג קרַאטש וצ טָאה סָאש רעד .ןעירשעג טינ טָאה יורפ יד רעבָא
 .ןענייוו רעדָא ןעיירש ןענעק לָאז יז זַא ,ןעצרַאה ןיא ןעפָארט

 ןעגנַאהעגּפָארַא ןענייז דנעה ערהיא .עטלודוצ ַא ןעסעזעג זיא יז

 טָאה יז רעבָא ךיילג טקוקעג ןעבָאה ןעניוא ערהיא .ןעברָאטשעגנּפָא יוו
 יײרעּפאלק יד ןיא שיורעג םעד טרעהעג טינ טָאה יז .ןעהעזעג טינרָאנ
 ןיק טאהעג טינ טָאה ץרַאה ענעסירוצ עמירָא רהיא .ּףיש ן'פיוא
 ,גיהור ץנאנ ןעוועג זיא יז .ןערהערט ראפ ןוא ןרעמָאי ראפ טפארק

 יזַא טעמכ ןעווענ זיא רעכלעוו ,רעלדנעהנעוואלקש רעזנוא
 ךיז ראפ טלהיפעג טָאה רע ןעוו ,רעקיטילָאּפ עסיוועג יווװ ,ךילשנעמ
 ןעטסיירט וצ טריבורּפ יז טָאה ,?ייהטרָאפ ַא

 ,ןעדייל רהעז טשרעוצ טסעװ וד זַא ,טסואוועג בָאה ךיא ---
 טינ ךיז ףראד וד יו יורפ עגולק ַאזַא רעבָא ,טגָאזעג רע טָאה ,יסול
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 -עג יעלַאה טָאה ,ןעגָאז ךייא לע ךיא סָאװ טרעה ,ָאזלא --
 ףניפ ראפ ןעבעגקעווַא ךייא םהיא לע ךיא ,ייּפש ַא גידנעבעג טגָאז
 .זיירּפ רעטצעל ןיימ זיא סָאד ןוא ,גיצרעפ ןוא

 -עג םורַא עלייוו ַא ןיא ןַאמ רעד טָאה ,ױזַא ןייז לָאז ,לעװ ---
 .טגָאז

 ? ּפֶא רהיא טנייטש ואוו .טגָאזעג יעלַאה טָאה ! טכַאמענּפָא --

 .טרעפטנעעג ןַאמ רעד טָאה ,ליווזיאול ןיא --

 ןעמוק רימ .טוג זיא סָאד ,טגָאזעג יעלַאה טָאה ,ליווזיאול ---

 -ָאלש ןיוש טעװ רעניילק רעד .ךעלרעטסניפ ןיוש זיא סע ןעוו ןיהַא

 ןוא ןעמהענוצ גיהור םהיא טעוװ רהיא .טונ רהעז ןייז טעוװ סָאד .ןעפ
 ייב .םרַאל דנייפ רהעז בָאה ךיא .רערדליּפעג ןייק ןעכַאמ טינ טעוװ רע

 רלעג ןעמונעגסיורא ןַאמ רעד טָאה ףיורעד .גיהור וצ סעלַא טהעג רימ

 -וצ סע טָאה רעזעיד .,יעלַאה וצ טגנאלרעד סע טָאה ןוא ענעשעק ןופ
 .רַאניצ ןייז ןרעכיור רעטייוו ןעמונעג ךיז טָאה ןוא ןעמונעג

 -וצ זיא ףיש יד ןעוו דנעבא רעליטש ,רענהעש ַא ןעוועג זיא סע

 ,דניק רהיא גידנעטלַאה ןעסעזעג זיא יורפ יד .ליווזיאול וצ ןערהָאפעג

 טָאה ןעמ יוװ טרעהעג טָאה יז ןעוו .ןעפָאלשעג טסעפ זיא רעכלעוו

 ןוא ןענאטשענפיוא לענש יז זיא ,ליווזיאול עיצנַאטס יד ןעפורעגסיוא

 -קעװַא ןעטוָאד טָאה ןוא קעּפ עכייוו יד ףיוא ץאלּפ ַא טכַאמעג טָאה
 -קעװוַא זיא ןוא טלעקיוועגנייא טוג םהיא טָאה יז .דניק רהיא טניילעג
 רעכלעוו ,ןַאמ רהיא ןהעז יז טעוו רשפא גערב ן'פיוא ןעקוק ןעגנאגעג
 רעד וצ ןעגנאגעגוצ זיא יז .רענעיד א סלַא עמשטערק א ןיא טייברא

 ןוא ןעגיובעגרעבירַא ךיז טָאה ןוא ףיש ןופ עצנעראפ רעטסרעדרָאפ
 ןעצרַאװש ןעדעי ףיוא גידנעקוק ןעגיוא ערהיא טגנערטשעגנָא טָאה
 ןעשנעמ ןענייז ?ייוורעד .גערב ן'פיוא טהערדעגמורַא ךיז טָאה סָאװ
 יז ןעמ טָאה טגנערדענ ןיא ןוא ףיש ן'פיוא ףיורא ןוא ףיש ןופ ּפָארַא
 .דניק רהיא ןופ טלײהטענּפָא

 ןעמונעג טָאה ןוא ,טגָאזעג יעלַאה טָאה ,טייצ יד זיא טצעי --
 .ןערמערפ םעד טגננאלרעד םהיא טָאה ןוא דניק ןעגידנעפָאלש םעד
 ןוא ןעיירש וצ ןעגנאפנָא ךיילג ךָאנ ןעק רע ,ףיוא טינ םהיא טקעוו
 -נעמ ףיש עצנאג יד סָאד ,הנותח ַאזַא ןעכַאמנָא ךָאנ ןעק עקרעגענ יד
 ןעמונעגוצ גיטכיזרָאפ טָאה ןַאמ רעד .ןעפיולנעמאזוצ ךיז ןעלעוו ןעש
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 טָאה ,גיליב רהעז ןעפיוקרעפ םהיא טעוװ רהיא זא קנעד ךיא ---
 .סנעטסַאק יד ףיוא גידנעצעז ךיז טגָאזעג רעדמערפ רעד

 ,גלק זיא רע .טגָאזעג יעלַאה טָאה ,עגארפ ַא ךָאנ זיא סָאד --
 .ןייטש יוװ טרַאה זיא טיוה ןייז ןוא טעפ ,קרַאטש

 ? ןעועדָאהוצכיוא םהיא תואצוה יד רעבָא .תמא זיא סָאד --
 וצ טכייל ױזַא ןענייז ייז .,טגָאזעג יעלַאה טָאה ! ךילרעכעל---

 םורא יוװ ךיז םורַא טייברַא רעגינעוו ָאד זיא סע ןוא היח ַא יו ןעהיצרע
 .ןעפיולמורא רעניילק רעד טעוװ םורַא טַאנָאמ ַא ןיא .,לעטניה ַא |

 -רעפ ליוו ךיא ןוא ,ןעוועדָאה ראפ ץאלּפ ןעטוג ַא בָאה ךיא ---
 טָאה ןיכעק רעזנוא .טגָאזעג ןַאמ רעד טָאה ,רענַאל ןיימ ןערעסערג

 א ןיא ןערָאװעג ןעקנורטרעד זיא רע ,דניק ַא ןערָאלרעּפ ךָאו עטצעל
 לרעגענ רעייא זא ביולג ךיא .שעוו ןעגנַאהעג טָאה יז ןעוו ּפָאט-שַאװ
 .ןיהַא ןעסאּפ דָארג ךיז טעוװ

 -עג ןעבָאה ןוא גיהור ןעסעזעג ןענייז רעדמערפ רעד ןוא יעלַאה
 טלָאװעג טָאה רענייא .,ןעננאפנָא טלָאװעג טינ טָאה רענייק .טרעכיור

 ןעפיוק טלָאװעג טָאה רערעדנא רעד ןוא רהעמ סָאװ ראפ ןעפיוקרעפ
 : טגָאזעג ןַאמ רעד טָאה ךילדנע .רענינייוו סָאװ ראפ

 ראפ סראלָאד ןהעצ יו רהעמ ןעגנאלרעפ טינ ךָאד טעוװ רהיא ---

 ? ייס יוװ ייס ןרעוו זיול םהיא ןופ ךָאד טזומ רהיא ; גנוי םעד
 ױזַא ,ןעגיּפשעגסיױא טָאה ןוא ּפָאק םעד טלעקָאשעג טָאה יעלַאה

 .ןופרעד ןעכאלסיוא ןעלעוו ךיז טלָאװ רע יו

 "ייוו טָאה ןוא ,טנָאזענ רע טָאה ,ןָא טינ רָאג ךיז טבייה סע ---
 .טרעכיורעג רעט

 ? ןעד רהיא טגנאלרעפ ?לעיפיוו ,לעוװ ---
 "עדָאה ןייֵלַא םהיא ןעק ךיא ,טרעפטנעעג יעלַאה טָאה ,לעװ ---

 םורַא טַאנָאמ סקעז ןיא .ןעוועדָאה םוצ ןעבענקעוַא םהיא רעדָא ןעוו
 ייווצ ןייז טלַא טעוװו רע זא ןוא סראלָאד טרעדנוה ןייז הטרעוו רע טעוװ
 רע ןזיא טצעי .טרעדנוה ייווצ ןענעירק םהיא ראפ ךיא ?עװ רהָאי
 .רענינעוו טינ ,כראלָאד גיצפופ הטרעוו

 ! ךילרעכעל ךָאד זיא סָאד ,רעדמערפ ,רהיא טדער סָאװ --
 .ךייא טליוו רהיא יוװ ,,ונ ,יוזא ---

 ַא טינ ןוא ראלָאד גיסיירד םחיא ראכ ןעבעג ךייא לעװ ךיא --

 ,רהעמ טנעס
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 ןָאהט וצ גונעג טַָאהעג טָאה יז .טונימ ַא טהורעג טינ טָאה ןוא רעג
 .גיהור ןעטלַאה וצ םהיא

 יד טימ ןַאמ ַא טגָאזעג טָאה ! גנוי רענייפ ַא ראפ סָאװ ---

 .ןהעטש ןעבעילבעג גנולצולּפ ָאד זיא רעכלעוו ,סענעשעק יד ןיא דנעה

 ? רע זיא טְלַא יוװ
 .טרעפטנעעג רעטומס יד טָאה טַאנָאמ ןעבלַאה ַא טימ ןהעצ ---

 ַא ןעבעגעג םהיא טָאה ןוא טפייפעג דניק םוצ טָאה ןַאמ רעד
 טָאה ןוא ןעמונעגוצ טָאה רעניילק רעד ןעכלעוו ,טקעפנָאק ?עקיטש
 .ליומ ןיא טקעטשעגניירַא ךיילנ סע

 טוג סָאװ סייוו רע .טגָאזעג ןַאמ רעד טָאה ! גנוי רעגולק ַא --
 טייז רערעדנַא רעד ףיוא .ןעגנאגענקעווַא רע זיא גידנעפייפ ןוא .,זיא
 סנעטסאק ףיוא ןעסעזעג זיא רעכלעוו ,יעלַאה ןעפָארטעג רע טָאה ףיש
 .טרעכיורעג טָאה ןוא

 -עגנָא טָאה ןוא עלעבעווש ַא ןעמונעגכױרַא טָאה רעדמערפ רעד
 "עג רע טָאה ,ןָאהטעג סע טָאה רע דנערהעוו ןוא ,ראגיצ ַא ןעדנוצ
 : טגָאז

 /  .רערמערפ ,ןעטרָאד יורפ עליואוו ַא טָאה רהיא --
 -סורַא טגָאזעג יעלַאה טָאה ,יורפ ענהעש ַא סיוועג זיא יז ---

 .ליומ ןופ ךיור םעד גידנעזָאלב
 ? הטוַאס יד ןיא ךָאד יז טרהיפ רהיא --
 "ייוו טרעכיורעג טָאה ןוא ּפָאק ן'טימ טלעקָאשעג טָאה יעלַאה

 .רעט

 ?סעיצַאטנאלּפ ףיוא --
 -נאלּפ ַא ראפ גנולעטשעב ַא ןעליפוצסיוא בָאה ךיא ,לעװ --

 ,טגָאזעג רימ ןעבָאה ייז .ןעבעגניירַא ןיהַא ךיוא יז ךיא לע ,עיצַאט
 טינ זַא ,ןעכיורבעג יז ןעמ ןעק ןעטרָאד ןוא ןיכעק עטוג א זיא יז זַא
 ייז בָאה ךיא ; וצרעד רעגניפ עטוג טָאה יז .סקאלפ ןעּפוצ יז טעוו
 ,זירּפ ןעטוג ַא ןעמהענ רהיא ראפ ךיא לע ?אפ ןעדעי ןיא .טכארטעב

 ,רַאגיצ ןייז טרעכיורעג רעטייוו טָאה יעלַאה ןוא
 "ניק ןייק ןעמהענ טינ ייז ןעליוו סעיצַאטנאלּפ יד ףיוא רעבָא --

 .טגָאזעג ןַאמ רעד טָאה ,רעד
 "יוקרעפ דניק סָאד ךיא לע טייהנענעלעג רעטשרע רעד ייב ---

 ,ראגיצ עיינ ַא גידנעכיורנָא טנָאזעג יעלָאה טָאה ,ןעפ
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 גָאז ךיא סָאװ טינ טביולג יז .טוג ױזַא טייז ,רָאפ סָאד רהיא טזעל
 .רהיא

 טָאה רע ןעוו טגָאזעג ןַאמ רעד טָאה ,רעיּפאּפ ַא זיא סָאד --
 טימ יכול יורפ יד זַא ,ןעבעירשעג טהעטש סע ואוו ,ןעזעלעגכרוד סע

 -רעטנוא זיא רעיּפאּפ רעד ןוא ןערָאװעג טפיוקרעפ ןענייז דניק רהיא
 -עג ךילטייד ןוא רהָאלק סעלַא זיא ָאד .קידסָאפ ןהַאשזד ןעבעירש
 .טגָאז

 -נעמ לערער ַא ןעבילקעגנעמאזוצ ןעבָאה ןעיירשעג ס'יורפ רעד :
 -העלקרע טזומעג ייז טָאה רעלדנעהנעוואלקש רעד ןוא רהיא םורַא ןעש

 .ךיז טלעדנַאה סע סָאװ ןענעוו ןער

 ןיכעק ַא סלַא ךימ טגנידרעפ רע זַא ,טלהעצרעד רימ טָאה רע

 .טײברַא ןַאמ ןיימ ואוו עמשטערק רעבלעזרעד ןיא ,ליווזיאיל ךָאנ

 טינ ביולג ךיא ןוא טגָאזעג טסבלעז רעטסַאמ ןיימ רימ טָאה סָאד
 .טגָאזעג יורפ יד טָאה ,ןעגיל ַאזַא ןעלהעצרעד רימ לָאז רע זַא

 רהיא וצ טָאה ,יורפ עמירָא ,טפיוקרעפ ךיד טָאה רע רעבָא --
 -אּפ םעד ןעזעלעגרעביא טָאה רעכלעוו ,ןַאמ רעכילדניירפ ַא טגָאזעג
 .ָאטינ ?עפייווצ ןייק רָאנ זיא םעד ןיא ,רעיּפ

 זיא ןוא טנָאזעג יורפ יד טָאה ,ןעדער וצ סָאװ ָאטינ זיא ןאד --
 וצ דניק רהיא טקירדענוצ טסעפ טָאה יז .ןערָאװעג גיהור גנולצולּפ
 .ךייט םוצ םינּפ ן'טימ טהערדענמוא ךיז טָאה ןוא טסורב רעד

 -לַאהעג טָאה ףיש יד דנערהעוו גיהור ןעהעזעגסיוא טָאה יורפ יד
 -ניוו רעטכייל א .לָאפטכארּפ ןעוועג זיא רעטעוװ רעד .,ןהעג ןיא ןעט
 ןעלהארטש ענעדלָאג ערהיא טימ טָאה ןוז יד ןוא ןעזָאלבעג טָאה ?עט

 םורא ןעטייז עדייב ןופ רעדלעוו עטכידעג יד טימ ךייט םעד ןעטכיולעב
 ןוא טסול ,ןעמיטש עביליירפ טרעהעג ךיז ןעבָאה ףיש ן'פיוא .,רהיא
 רהיא .ןייטש רערעווש ַא ןענעלעג זיא ץרַאה רהיא ףיוא רעבָא ,ןעבעל
 ינומעגפיוא לָאמ עלַא יז טָאה ןוא טלעיּפשעג רהיא טימ ךיז טָאה דניק
 וצ טקירדעגוצ רעדיוו טָאה יז .ןעקנאדעג ערעווש ערהיא ןופ טרעט
 סדניק ן'פיוא ןעלאפעג ןענייז ןערהערט עסייה ערהיא ןוא דניק סָאד ךיז
 ןעשטנאינ ןעמונעג טָאה ןוא טגיהורעב ךיז יז טָאה זייווכעלסיב .םינּפ
 .דניק סָאר

 זיא רע .הטַאנָאמ ןהעצ א ןופ עלעגניא א ןעוועג זיא דניק סָאד

 "ירעבעל ַא ןעוועג זיא רע ,רעטלע ןייז ראפ קרָאטש ןוא סיורג ןעוועג
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 "עג ןעבָאה רעדניק יד ,טײברַא-דנַאה רעייז טכַאמעג ןעבָאה ןעיורפ
 .רעטייוו ןוא רעטייוו ןעגנאגעג זיא ףיש יד ןוא ןעגנוזעג ןוא טצנַאט

 ליטרעטש ַא ןעבענ טלעטשענּפָא ךיז טָאה ףיש יד ןעוו ,גָאט ןייא
 עניילק עכנַאמ ןענעוו גערב ן'פיוא ּפָארַא יעלַאה זיא ,יקָאטנעק ןיא
 .ןעטפעשעג

 זיא ,ןהעג וצ םאזננאל טביולרע ןעבָאה ןעטייק יד ןעמעוו ,םָאט
 -עג רייהרעטכארטרעפ טָאה ןוא ףיש ןופ עצנעראּפ רעד וצ ןעגנאגעגוצ
 טמוק יעלַאה יוװ ןעהעזעג רע טָאה םורַא טייצ ַא ןיא .ךייט ן'פיוא טקוק
 רניק ַא טימ יורפ עצראווש ַא טרהיפ ןוא טירט עלענש טימ קירוצ
 -רַאװש ַא ןוא טעדיילקעג גידנעטשנַא ןעוועג זיא יז .דנעה ערהיא ףיוא
 -עשט םעניילק רהיא ןעגָארטעג טָאה ןוא ןעגנאגעגכָאנ רהיא זיא רעצ
 םעד טימ טרערעג טָאה ןוא ךיליירפ ןעגנאנעג זיא יורפ יד .,ןאדָאמ
 ן'םיוא ףיורא ןענייז ייז .ןעכאז ערהיא ןעגָארטעג טָאה סָאװ ןעצראווש
 טכוזעגסיוא ךיז טָאה יורפ יד .ןעגנאגעגּפָא ךיילג זיא עזעיד ןוא ףיש
 םעד טימ ןעלעיּפש טצעזעג ךיז טָאה ןוא קעּפעג יד ןעשיווצ ץאלּפ ַא
 .דניק

 ןאד זיא ןוא ףיש ן'רעביא טרישרַאמ לָאמ רֶאָאּפ ַא טָאה יעלַאה
 .טצעזעגרעדינַא רהיא ןעבענ ךיז טָאה ןוא יורפ רעד וצ ןעגנאגעגוצ
 .רייהרעליטש טגָאזעג סעּפע רהיא וצ טָאה רע

 רעביא רעבירא זיא ןעקלָאװ רערעווש ַא יו טקרעמעב טָאה םָאט
 .טרעפטנעעג ץיה טימ ןוא לענש טָאה יז סָאד ןוא םינּפ רהיא

 *עג יז רע טָאה ,ןעביולג טינ סע ןעק ךיא ,טינ סע ביולג ךיא --
 .רימ ןופ סע טכאל רהיא ;  גידנעגָאז טרעה

 רעד טָאה ,ןעהעז סָאד וטסנעק ,טינ רימ טכביולג וד ביוא ---

 ןוא רעיּפַאּפ רעד זיא ָאד .רעיּפַאּפ ַא גידנעמהענסיורַא טגָאזעג ןַאמ
 טוג ראפרעד בָאה ךיא ןוא .טפירשרעטנוא ס'רעטסַאמ ןייד זיא ָאד
 .רעכיז ןייז טסנעק ,טלהָאצעב

 סע  .ןערַאנּפָא ױזַא ךימ לָאז רעטסַאמ ןיימ זַא טינ ביולג ךיא ---
 -ערפיוא רערעסערג טימ טגָאזעג יורפ יד טָאה ! תמא ןייז טינ ןעק
 .גנוג

 טייז ,ןעזעל ןעק סָאװ ןעצעמיא ייב ןענערפ ָאד טסנעק וד ---
 : ןעגנאגעגייברעפ זיא סָאװ ןַאמ ַא וצ טגָאזעג רע טָאה --- ,טוג ױזַא
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 -ײרצרַאה וצ זיא יז ,גירביא זיא ןעביירשעב וצ ענעצס עזעיד
 | .ןעלָאהרעדיװ וצ דנעס

 םעד טריטיצ רעהירפ טָאה רעכלעוו ,ןַאמ רעגנוי ,רעכיוה רעד

 טָאה ןוא דנעה עטגיילרעפ טימ ןענַאטשעג זיא ,?עביב רעד ןופ קוסּפ
 ןעהעזעג טָאה ןוא טהערדעגמוא ךיז טָאה רע .ענעצס יד טכארטעב
 .םהיא ןעבענ גידנעהעטש ן'יעלַאה

 ; עמיטש רעפעיט ַא טימ טגָאזעג רע טָאה ,דניירפ ןיימ ---
 ףיוא טקוק ! רחסמ אאזַא ןערהיפ וצ רהיא טנַאװ יוװ ,רהיא טנעק יוװ

 םייהַא העג ךיא סָאװ רעטציא ךיז יירפ ךיא ! תושפנ עמירָא עזעיד
 -לעמנָא טעװ סָאװ גנולק רעבלעזרעד ןוא ,רעדניק ןוא יורפ ןיימ וצ

 טעװ ,םייה ןיימ וצ רעטנעהענ ןייז לעװ ןוא רעטייוו רהָאפ ךיא זַא ןעד
 -יז טנעמ רהיא .ניבע ףיוא קלָאפ רָאָאֹּפ עכילקילגנוא ןייא ןעדיישוצ

 .ראפרעד ןעלהָאצעב ךייא טעװ טָאג זַא ,ןייז רעכ

 .טרהעקענּפָא טייהרעליטש ךיז טָאה רעלדנעהנעוואלקש רעד

 -נָא ,טגָאזעג רעלדנעהנעסקָא רעד םהיא וצ טָאה ,רָאנ טגָאז --
 ןא ָאד ךיוא זיא עכילטסייג ןעשיווצ ; ןעגיובנעלע ןייז גידנערהיר
 טשטייטרעפ רעזעיד זַא םינּפה ? טינ רהיא טקנעד ,,דעישרעטנוא
 ? "ןענכ זיא טכולפרעפ , קוסּפ םעד סרעדנַא ץנאנ

 .םורב ןעזייב ַא טימ טרעפטנעעג טָאה יעלַאה

 "דנעהנעסקָא רעד טָאה ,טכעלש ױזַא טינ ךָאנ זיא סָאד ןוא --
 ןובשחו ןיד ןעבעג ןעפראד לָאמַא טעוװו רהיא ןעו .טצעזעגטרָאפ רעל
 ,ךעליירפ טינרָאנ ןייז סע טעוו ,םישעמ ערעייא ראפ

 טייז רערעדנַא רעד וצ ןעגנאגעגקעווַא דנעקנעדכָאנ זיא יעלַאה

 : .ףיש ןופ

 יירד רעדָא ייווצ עטסכענ יד ןיא ןעכַאמכיוא טונ לָאז ךיא ןעוו
 -םיוא רהָאי ןעגיטנייה ךָאנ ךיא לעו ,טכארטענ רע טָאה ,תועיסנ
 טָאה רע ןוא .ךילרהעפעג עקַאט ןיֹוש טרעוו סע .,רחסמ ןעזעיד ןעבענ
 א ,תונובשח ענייז טקוקעגרעביא טָאה ןוא לעכיב ןייז ןעמונעגסױרַא
 ךיז ןעלהיפ ייז ןעוו ,ןעוהט יעלַאה יו טיילנערהע עלַא סָאװ ךָאז
 .ןעסיוועג ן'טימ םולשב טינ לעסיבַא

 רעדעיוו רהיא ףיוא זיא סע ןוא גערב ןופ ןעגנאגענּפָא זיא ףיש יד
 ,ןעטלַאהרעטנוא ךיז ,טרעכיורעג ןעבָאה רענעמ ,גירעבעל ןערָאװעג
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 רעכיוה רעד טָאה ,טנרעל טפירש עגילייה יד סָאװ ןיוש רהיא טסייוו

 טלָאװ לעביב יד טרידוטשעג רָאנ טלָאװ רהיא ןעוו .טגָאזעג ןַאמ

 ַא טַאהעג טלָאװ ןוא קירוצ ןערהָאי טימ טסואוועג סָאד ןיוש רהיא

 -נַאה רהיא סָאװ טרעמיקעג טינ ךיז טלָאװ רהיא ןוא ןעסיוועג ןרענייר

 קוסּפ םעד ףיוא ןעזייוונָא טפראדעג טלָאװ רהיא .ןעוואלקש טימ טלעד

 זיא רעכלעוו ,ןַאמ רעכיוה רעד ןוא .וו .ז .א "ןענכ זיא טכולפרעפ,

 ןעכלעוו ,רעלדנעה ןעסקָא רעכילרהע רעד יו רערעדנַא ןייק ןעוועג טינ

 ךיז טָאה ,עמשטערק רעקָאטנעק רעד ןיא טנרעלעג ןענעק ןעבָאה רימ

 -יימש םענדָאמ ַא טימ ןעכיור וצ ןעגנאפעגנָא טָאה ןוא טצעזעגרעדינַא

 .טכיזעג םענעקורט ,ןעגנַאל ןייז ףיוא לעכ

 ןעגולק ןוא ןעדלימ ַא טימ ,ןַאמ רעגנוי רערעגאמ ,רעכיוה ַא
 רעד ןופ קוסּפ ַא טריטוצ טָאה ןוא טשימעגניירא ָאד ךיז טָאה ,םינּפ

 ,ךייא וצ ןָאהט ןעלָאז ערעדנַא זַא ,טליוו רהיא סָאװ סעלַא, : לעביב

 ,לעביב רעד ןיא ךיוא טהעטש סָאד טָא ."ייז וצ ןָאהט רהיא טלָאז
 .טצעזעגוצ רע טָאה ,"ןענכ זיא טכולפרעפ , קוסּפ רעד יוװ עדארג

 -מערפ ,רעזעיד יו ראלק ױזַא ןייז וצ טנייש קוסּפ רענעי ,לעוװ
 עכלעזַא ראפ  ,טגָאזעג ,רעלדנעהנעסקָא רעד ,ןהַאשזד טָאה ,רעד

 ןעגנאפעגנָא טָאה ןהאשזד ןוא ,ןענייז רימ יו ,ןעשנעמ עטסָארּפ

 .ןעכיור וצ רעקרַאטש ךָאנ

 ָאד רעבָא ,ןענָאז סעּפע ְךָאנ טלָאװעג טָאה ןַאמ רעגנוי רעד
 ןעהעז ןעּפָאלעג ןענייז עלא ןוא טלעטשענּפָא גנולצולּפ ףיש יד ךיז טָאה

 .ףיש ן'פיוא ףױרַא רעדָא ּפָארַא טהעג סע רעוו

 -נא םוצ טגָאזעג ןהאשזד טָאה ,עכילטסיינ ייווצ ןענייז סָאד ---

 .ףיש ןופ ּפָארַא ןענייז ייווצ ענעי ןעוו ןַאמ ןרעד

 ,ּפָאק ן'טימ ןָאהטעג לעקָאש ַא טָאה ןַאמ רעד

 רליוו יורפ עצרַאװש ַא זיא טלעטשענּפָא ךיז טָאה ףיש יד ןעוו

 -נעמ יד ךרוד טּפוטשעגכרוד ךיז טָאה יז ; ףיש ן'פיוא ןעפָאלעגפױרַא

 -רעפ ןעוועג ןענייז ןעוואלקש יד ואוו ןעטרָאד ןעפָאלעג זיא ןוא ןעש

 "ירעבעל קיטש ַא ףיוא זלַאה ן'פיוא ןעלאפעגפיורא זיא יז ; טלעמאז
 "טלַא רהָאי גיסיירד ,ןהַאשזד, טנעכייצרעפ ןעוועג זיא סָאװ הרוחס עג

 סלַא םהיא רעביא ,טגָאלקעג יז טָאה ןרעמָאי ןוא ןערהערט טימ ןוא

 .ןַאמ רהיא
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 ייז זַא סייוו ךיא .ייז ןעשיווצ ןעסקאוועגפיוא ןוא ןערָאבעג ןיב ךיא
 .רהעמ טינ ביוא ,רימ יוװ טונ ױזַא ןעלהיפ

 טקוקעג טָאה ןוא גידנעצענעג טגָאזעג עמאד יד טָאה ,רשפא ---
 יװ רעסעב ייז זיא סע זַא ךיא ביולג ךָאד ; ףיש ןופ רעטסנעפ ן'כרוד
 .יירפ ןעוועג ןעטלָאװ ייז ןעוו

 רענַאקירפא יד זַא ןעביוא ןופ טרעשעב ןייז סיוועג זומ סע ---
 ןעגירדינ א ןיא ןרעוו ןעטלַאהעג ןעלָאז ןוא רענעיד ןייז ןעלָאז עסַאר

 -יילק עצראווש ןיא ןָאהטעגנָא רעכילטסייג ַא טגָאזעג טָאה ,דנַאטשוצ

 ,"ןייז רע לָאז טכענק וצ טכענק ַא ,ןענכ ןייז לָאז טכולפרעפ, .רעד
 .טפירש עגילייה יד טגָאז

 עגילייה יד יקַאט סָאד טניפ !{ רעדמערפ ,רָאנ טרעה ---

 רעכלעוו ,ןַאמ רעכיוה ַא טגערפעג טָאה ? רעטרעוו עזעיד טימ טפירש
 .ייברעד ןענַאטשעג זיא

 -רעפ טינ ןענעק רימ עכלעוו ,ךאזרוא ןא סיוא .סיוועג ---
 וצ ןעטלָאשרעּפ עסַאר עזעיד ןָא תורוד עגנאל ןופ טָאנ טָאה ,ןהעטש
 "יימ רעזנוא ןעגָאז טינ רעבירעד ןעפרַאד רימ ןוא ,ןעוואלקש ןייז
 .גנונ

 ,סרענענ ןעפיוק ןהענ עלַא רימ ןעלעוו ,ױזַא זיא סָאד ביוא ---
 ןופ ןעליוו רעד זיא סָאד זַא טּפוהרעביא טגָאזעג ןַאמ רעד טָאה
 גידנעדנעוו ךיז טצעזענוצ רע טָאה 4 ררעה ןיימ ,טינ סָאװ .טָאג

 רנעה יד טימ ןעוויוא ןייב ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,יעלַאה ,רמ וצ

 .ךערּפשעג םוצ טרעהעגוצ םאזקרעמפיוא ךיז טָאה ןוא ענעשעק ןיא
 ךיז ןעזומ ריס ,טצעזעגטרָאפ ןַאמ רעכיוה רעד טָאה ,סעי ---

 -רעפ ןעמ ןומ סרעגענ .תוריזנ ס'טָאנ רעטנוא ןעפראוורעטנוא עלַא
 -אשעב ייז ןענייז וצרעד ; ןעקירד ןוא ןעקיטש ייז געמ ןעמ ,ןעפיוק
 ,גיד'היחמ רָאנ זיא גנוניימ עזעיד זַא ,טנייש רימ .ןערָאװעג ןעפ
 .יעלַאה וצ טגָאזעג רע טָאה 4? בורק ,ױזַא טינ רהיא טקנעד

 .יעלַאה טָאה ,טרהעלקעג טינ םעד ןעגעוו לָאמנייק בָאה ךיא ---
 -עוו בָאה ךיא .טינ טסבלעז ןיוש ךיא קנעד טייוו ױזַא .טרעפטנעעגנ
 ןעכַאמ וצ זיולב רחסמ ןעזעיד וצ ןעמונעג ךיז בָאה ךיא .טנרעלענ נינ
 טייצ רעד טימ סע ךיא לעװו ,טכער טינ זיא סע ביוא .ןעבעל ַא
 .ןעסיוו

 טצעי .ןרעמיק טינ םעד ןעגעוו ךיז רהיא טפראד טצעי --
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 ןעבָאה ןוא ךעלענייפ רעמוז יו ןרעטלע יד םורא ,טהערדעגמורַא גיד
 .ךילקילנ טלהיפעג ךיז

 טצעי זיא רעכלעוו ,לענניא ַא טנָאזעג טָאה ,עמַאמ ,הֶא --
 רעלדנעהנעוװאלקש א : ףיש ןופ קעד ן'רעטנוא ןופ ןעמוקענפיורא

 .ןעוואלקש ףניפ ,רעיפ ַא טרהיפ ןוא ףיש ן'פיוא ָאד זיא

 ןָאט ַא טימ טגָאזעג רעטומ יד טָאה ! ןעכינעפעשעב עמירָא --
 .ןרָאצ ןוא דיילטימ ןופ

 .טנערפעג עמַאד ערעדנַאנַא טָאה ? ןעטרָאד זיא סָאװ ---

 .ןעטנוא ןענייז ןעוואלקש עמירָא עגינייא --

 -עג לעגניא רעד טָאה ,ןעטייק ןיא טדימשעג ןענייז ייז ןוא --
 .טגָאז

 ףראד ןעמ זַא ,דנאל רעזנוא ראפ סע זיא עדנַאש ַא ראפ סָאװ --
 -עג עמַאד ערעדנַאנַא טָאה ,ןעגנולדנַאה עכילרעדרעמ עכלעזַא ןהעז
 .טגָאז

 טגָאזעג טָאה ,ןעטייז עדייב ןעגעוו ןעדייר וצ גונעג ָאד זיא סע ---
 רעדניק ייווצ רעכלעוו םורא ןוא טהענעג סעּפע טָאה עכלעוו ,,יורפ ַא
 -ַאַאטש עכילדיז יד ןיא ןעוועג ןיב ךיא ; טלעיּפשענמורַא ךיז ןעבָאה
 זיא ןעוואלקש יד זא ,ןעגָאז ןעק ךיא ןוא סעיצאטנאלּפ יד ףיוא ןעט
 .יירפ ןעוועג ןעטלָאװ ייז ןעוו יו רעסעב ןעטרָאד

 ,טוג זיא ןעוואלקש יד ןופ ?ייהט ַא זַא ןענעקייל טינ ןעק ןעמ ---
 .ןעילימַאפ רעדנַאנַאפ טסייר ןעמ סָאד ,םאזיורג זיא סע רעבָא

 עטייווצ יד טָאה ,ךַאז עטכעלש ַא רהעז סיוועג זיא סָאד --

 .טפָא רהעז טריסאּפ סָאד זַא טינ ביולנ ךיא רעבָא ,טגָאזעג יורפ
 טימ טגָאזעג יורפ עטשרע יד טָאה ! טפָא רהעז ,סעי הֶא --

 עלעיפ אינישזדריוו ןיא ןוא יקָאטנעק ןיא טבעלעג בָאה ךיא .ץיה
 רָאָאה יד עכלעוו ןופ ,סענעצכ גונעג ןעהעזעג בָאה ךיא ןוא ןערהָאי
 ןעמ ןַא ,םַאדַאמ ,רָאפ ךיז טלעטש ,ּפָאק ן'פיוא ךיז ןעלעטש

 ? ייז טפיוקרעפ ןעמ ןוא רעדניק ייווצ ערעייא וצ ךייא ןופ טמהענ
 -עג יד טימ ןעלהיפעג ערעזנוא ןעכיילגרעפ טינ ןענעק רימ ---

 -יטרָאס ,טגָאזעג יורפ עטייווצ יד טָאה ,ןעשנעמ עועיד ןופ ןעלהיפ
 .סיוש רהיא ףיוא םידָאפ ענעלָאװ גידנער

 .ױזָא טרער רחיא ןעוו טיִנרָאג ןעשנעמ עזעיד טנעק רהיא --
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 גאלפ רענַאקירעמַא רעד ,ךייט םעד ּפָארַא ןערישזאסאּפ עלעיפ טרהיֿט
 עכלעוו ,ןעמאד ןוא ןעררעה יד ןוא רהיא רעביא טרעטאלפעג טָאה
 ןעגינגרעפ טּפעשעג ןעבָאה ,םעד ן'פיוא טריצַאּפשעגמורַא ןעבָאה
 "ימ םעד ןופ סענעצס-רוטַאנ ענהעש יד ןופ ןוא גָאט םענהעש םעד ןופ
 רעסיוא ,גיטסול ןעוועג ןענייז ןוא טיירפעג ךיז ןעבָאה עֶלַא ,יּפיסיס
 ןעמַאזוצ ףיש ןיא ןעטנוא ןעגעלעג ןענייז עכלעוו ןעוואלקש ס'יעלַאה

 .עגאל רעייז ןעגעוו טדערעג דייהרעליטש ןעבָאה ןוא טכארפ יד טימ

 ךיא .גידנעמוקּפָארַא טגָאזעג יעלַאה ייז וצ טָאה ,רעדניק ---
 ךיז טרהיפ .טוג ךיז טלהיפ רהיא ןוא גיהטומ טייז .רהיא זַא ,ףָאה
 .ךייא וצ טונ ןייז ךיוא ךיא לע ,ןעשנעמ טייז ןוא גיהור ףיוא

 זיא כָאד .?רעטסַאמ ,סעיג : טרעפטנעעג ןעבָאה ןעוואלקש יד
 עלעיפ טייז אקירפא ןופ רעדניק עכילקילגנוא יד ןופ טרָאװ סָאד

 ןעמ יווװ םעדכָאנ ,טלהיפעג ךילקריוו ןעבָאה ןעוואלקש יד יו .תורוד

 -עווש ,רעדירב ,סרעטָאפ ,סרעטומ רעייז ןופ ןעסירעגקעווַא ןייז טָאה
 ןעבָאה סָאד ,םונהיג ַא ןיא טרהיפעג ייז ןוא ןעיורפ ,רענעמ ,סרעטס
 יִאז ייז טגנאלרעפ ןעבָאה ייז .טלהיפענטימ טינ רעלדנעהנעוואלקש

 .תורצ ערעייז ןעצרַאה ןיא גידנעגָארט ,גיטסול ךיז ןענייצ ןעל

 רעכלעוו ,לעקיטרא רעד טגָאזעג טָאה ,בייוו ַא בָאה ךיא ---
 גיסיירד ,ןהאשזד , : לעטעצ ס'יעלַאה ףיוא ןעבעירשרעפ ןעוועג זיא

 ףיא דנַאה עטדימשעג ןייז טנעלעגקעװַא טָאה ןוא ,"טלַא רהֶאי

 ! יורפ עמירָא ,ןופרעד טינרָאג סייוו יז ןוא --- עינק ס'םָאט

 .טגערפעג םָאט טָאה ? יז זיא ואוו ---

 -עג יז טלָאװ ךיא .ןענאד ןופ טייוו טינ ,עמשטערק ַא ןיא --
 ,טלעוו רעזעיד ףיוא לָאמ ןייא ךָאנ שטָאכ ןהעז טלָאװ

 ןופ ןעסָאלפעג ןענייז עכלעוו ןערהערט יד ! ןהַאשזד רעמירָא

 ױזַא ןעוועג ןענייז ,טגָאזעג סָאד טָאה רע דנערהעוו ,ןעגיוא ענייז
 טָאה םָאט .שנעמ רעסייוו ַא ןעוועג טלָאװ רע יו ױזַא ךילריטַאנ
 טָאה ןוא ץרַאה עטניטולבוצ ןייז ןופ ץפיז ןעגנַאל ַא ןעזָאלעגסױרַא
 -קילגנוא םעד ןעטסיירט וצ ןעטפערק ענייז עלַא טימ טהימעב ךיז
 .ןעכיל

 -עמ ,סרעטומ ,סרעטָאפ ןעסעזעג ןענייז ףיש ןיא ייז רעביא ןוא
 -נעכאל ןוא ךיליירפ ךיז ןעבָאה עכלעוו ,רעדניק ןוא ןעיורפ ןוא רענ
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 -נעמ ןעבָאה וצ טניישעג טָאה ןוא יעלַאה וצ טדערעג טָאה סָאװ ןַאמ
 ןעבָאה עלא ןוא ,טייקגיניילק ַא ראפ טפיוקעג יז טָאה ,?היפענ-נעש
 .ןהעגוצרעדנַאנַאפ ןעגנַאפעגנָא ךיז

 טבעלעג ןעבָאה עכלעוו ,לעדנַאה ןעזעיד ןופ תונברק עמירָא יד
 -רעפ רעד םורַא טלעמאזרעפ ךיז ןעבָאה ,ןעמַאזוצ ןערהָאי ?עיפ ױזַא
 -קערש ןעווענ ןענייז ןעצרעמש סעמעוו ,רעטומ רעטלַא רעטלעפייווצ

 .ןעהעזוצוצ ךיל
 רעד ? םענייא שטָאכ ןעזָאלעג טינ רימ ייז ןעבָאה סָאװ ראפ ---

 יוזא .ןעזָאל םענייא רימ טעוװ רע זַא ,טגָאזעג לָאמ עלַא טָאה רעטכַאמ

 "וצ ַא טימ טלָאהרעדעיװ לָאמ לעיפ יז טָאה סָאד .טגָאזעג רע טָאה
 . ןעצרַאה םענעכָארב

 רעטסטלע רעד טָאה ,רַאנַאה עטנַאט טָאג ףיוא ךיז זָאלרעּפ ---
 .טגָאזעג גירעיורט ןעפאלקש יד ןופ

 .גידנרעמָאי טגָאזעג יז טָאה 4? ןעפלעה רימ סע טעוװ סָאװ --

 ייז ,טגָאזענ לענניא רעד טָאה ,טינ ןייוו --- ,עמַאמ ,עמאמ ---

 .רעטסַאמ ןעטונ ַא טסָאה וד זַא ןעגָאז
 ! טרעבלַא ,הֶא ! ךיא בָאה סָאװ --- ,ןופרעד ךיא בָאה סָאװ --

 ךיא ןעק יו ,טָאנ הֶא ! דניק סעטצעל ןיימ טזיב וד ! ןהוז ןיימ
 ! ןעטלַאהסיוא סָאד

 -ַאה טָאה ,וצ יז טמהענ ,רהיא טהעטש סָאװ ,וצ יז טמהענ ---
 .טינ סטוג ןייק רָאנ רהיא טוהט סָאד .טגָאזעג ןעקורט יעל

 ןעטוג טימ בלַאה יז ןעבָאה ןענַאטשעג ָאד ןענייז סָאװ רענעמ יד

 גידנעטכיורט ןוא דניק רהיא ןופ ןעמונעגוצ טלאוועג טימ בלַאה ןוא
 .רעטסַאמ ןעיינ רהיא ןופ ןעגָאװ םוצ טרהיפעגקעווַא יז ייז ןעבָאה

 -צ טָאה ןוא ,טנָאזעג יעלַאה טָאה ,רעהַא טמוק טצעי --

 -עננָא יירד עלַא ייז טָאה רע .ןעוואלקש יירד ענייז טרהיפעגנעמאז
 .סינגנעפעג ןיא טרהיפעגקעווַא ייז ןוא ןעטייק-דנאה ןָאהט

 עכילשנעמ ןייז טכארבעג יעלַאה טָאה םורַא געט עכילטע ןיא

 .ןעטַאַאטש עכילדיז יד ךָאנ ָאייהָא ןופ טהעג סָאװ ףיש ַא ףיוא הרוחס
 ראפ ןעטלַאהעג ןעטנעגא ענייז ןעבָאה ךייט ן'טימ געוו םעד ףיוא

 ןוא טפיוקעגפיוא טָאה רע עכלעוו ,ןעוואלקש ךָאנ טיירנעגנָא םהיא
 .סעיצאטנאלּפ יד ףיוא ןעפיוקרעפ וצ טרהיפעג

 -עג טָאה ןוא ףיש ענהעש ַא ןעוועג זיא "רעיוויר ?לעב ַאל,, יד
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 ,טרעבלַא ?עגניא רהיא ןוא רַאנַאה
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 ענעדעישרעפ ןוא ןעגנאפעגנָא ךיילג ךיז טָאה גנוגייטש יד ,ןָא ךיז
 -ָאועג טפיוקרעפ ןענייז ?עטעצ ן'פיוא ןעוואלקש יד ןופ רענעמ

 -עג ןיא סרוק רעד זַא ןעזיוועג טָאה סָאד ; זײרּפ ןעטוג א ראפ ןער
 .יעלַאה וצ ןעמוקעגנָא ןענייז ןעוואלקש יד ןופ ייווצ .טוג ןעוו

 ,טגָאזעג רענָאיצקַא רעד טָאה ,רעניילק ,רעהַא רָאנ םוק ---
 העג .רעמַאה םענרעצליה םעד טימ םערָא ס'לעגניא םעד גידנערהירנָא
 .ןעגנירּפש טסנעק וד יװ זייוו ןוא ףיורא רָאנ

 טָאה ,טהעז --- ןעמאזוצ ,ןעמאזוצ ןעדייב ףיוא זנוא טלעטש --- :
 גידנעטלַאה ןעטעבענ עטלא יד טָאה ,ןעמאזוצ ,רעטסַאמ ,תונמחר
 .לעגניא םעד

 -עגּפָא טָאה ןוא ןעפורעגסיוא בָארג ןַאמ רעד טָאה ! קעװַא --
 ,רעקניצראווש ,ונַא .עטצעל יד טסמוק וד .דנעה ערהיא ןעסיוטש
 ַא וצ טּפוטשעגוצ םהיא רע טָאה רעטרעוו עזעיד טימ ןוא ,גנירּפש
 טרעהעג ךיז טָאה ץכערק רערעווש ןוא רעפעיט ַא דנערהעוו ,ץָאלק
 טקוקעג טָאה ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה לענניא רעד ,םהיא רעטניה
 ; טַאהעג טינ רע טָאה ךיז ןעלעטשּפָא םוצ טייצ רעבָא .ךיז רעטניה
 ןוא ןעגיוא עסיורג ענהעש ענייז ןופ ןערהערט יד טשיװענּפָא טָאה רע
 .ץָאלק ן'פיוא ףיורא זיא

 -ילגעוועב ענייז ןוא םינּפ רענהעש ןייז ,טלַאטשעג ענהעש ןייז
 -רַאטש ַא רעלדנעהנעפאלקש יד ייב ןעפורעגסױרַא ןעבָאה רעדילג עכ

 ןרעדנַא םעד רענייא ןעגנאפעגנָא ןעבָאה ןוא ןעפיוק וצ םהיא קשח ןעק
 ןוא ןעניטשעגרעביא ןעמעלא יעלַאה טָאה ךילדנע .ןענייטשוצרעביא
 ןופ טּפוטשענּפָארַא לעגניא םעד טָאה ןעמ .ןעמוקעב םהיא טָאה רע
 ןעבעג טנעקעג טָאה רע .רעטסַאמ ןעיינ ןייז וצ טּפוטשענוצ ןוא ץָאלק
 עטלַא עמירָא ןייז יו ןעהעזעג טָאה ןוא ךיז רעטניה קילב ןייא רָאנ
 -ענסיוא טָאה ןוא רעדילג ערהיא עלא ןיא טרעטיצעג טָאה רעטומ

 .םהיא וצ דנעה יד טקערטש
 -רַאה ןיא טָאג טָאה רהיא ביוא ,רעטסַאמ ,ךיוא ךימ טפיוק ---

 טינ ךימ טעוװ רהיא ביוא ןעברַאטש לעװ ךיא ! ךימ טפיוק --- ןעצ

 ! ןעפיוק
 -- ,ןעפיוק ףךיד ? ע ו  ךיא זא  ןעברַאטש טסעוו וד -

 .קעװַא זיא ןוא טהערדעגמוא ךיז טָאה ןוא ,טגָאזענ יעלַאה טָאה
 רעד .ץרוס ןעוועג זיא רעטלַא רעמירָא רעד ראפ גנונייטש יד
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 יעלַאה טָאה ,רַאנ א ןייז טלָאװ ןָאהט סע טלָאװ כָאװ רעד ---

 ןוא םזיטַאמור ןופ טיירדעגפיונוצ ,דנילב בלַאה זיא יז .טרעפטנעעג
 .המהב ַא ןופ ?כש רהעמ טינ טָאה

 -ינעפעשעב עטְלַא עכלעזַא ןעפיוק סָאװ עטייל ָאד ןענייז סע ---
 -ענ ןוא עגנוי ןופ יו ןעצונ רהעמ ייז ןופ ןעבָאה ייז זַא ןעגָאז ןוא ןעס

 .טגָאזעג ךילקנעדכָאנ ןַאמ רעד טָאה ,עדנוז |

 טינ יז ?עוװ ךיא .טגָאזעג יעלַאה טָאה ,ןהעג טינ טעוו סָאד ---
 .ןעקנעש וליפא רימ יז לָאז ןעמ ןעוו ןעמהענ

 רהיא טימ ןעפיוק וצ טינ יז דיילטימ ַא רעבָא ךָאד זיא סע --
 טעװ יוװ .םהיא וצ ןָאהטענוצ ױזַא ןייז וצ טנייש יז .,ןעמאזוצ ןהוז
 : ? ניליב ןעבענקעוַא יז ןעלָאז ייז זַא ,ןייז

 יעלַאה טָאה ,ןָאהט סָאד ןענעק דלעג גונעג ןעבָאה סָאװ יד ---
 ןוא ,עיצַאטנאלּפ ַא ןיא ןעפיוקרעפ לענניא םעד לעװ ךיא .טגָאזעג
 -מוא ןעבעג וליפא רימ יז לָאז ןעמ ןעוו ןעבָאה טינ עטלא יד ?יוװו ךיא

 .טסיז
 .טנָאזעג ןַאמ רעד טָאה ,ןעטלאוועג ןעכַאמ טעװ עטלַא יד --
 -טנעעג טלַאק יעלַאה טָאה ,ןָאהט סָאד יז טעװ ךילריטַאנ --

 .טרעפ
 "עג א ןופ ןערָאװעג ןעכָארברעטנוא גנוטלַאהרעטנוא יד זיא ָאד

 .עטלעמאזרעפ יד ןעשיווצ ?עמוט
 ןעמוקענ זיא ,ןַאמ רענידעבעל ,רענירדינ ַא ,רענָאיצקַא רעד

 יר .ןעוואלקש יד וצ רעלדנעה יד ךרוד ןענָאלשעגכרוד ךיז טָאה ןוא

 -עגוצ וויטקניטסניא טָאה ןוא םעהטא רהיא ןעגיוצעגנייא טָאה עטלַא
 .ןהוז רהיא ךיז וצ ןעניוצ

 ,טנעהָאנ ץנַאג ,טרעבלַא ,ןעמַאמ ןייד וצ טנעהָאנ ךיז טלַאה ---
 .טגָאזעג יז טָאה ,ןעמאזוצ ןעפיוקרעפ זנוא ןעלעוו ייז

 "רעפ טינ זנוא ןעלעוו ייז זא ,ארומ בָאה ךיא ,עמַאמ ,הֶא --
 .טרעפטנעעג לעגניא רעד טָאה ,ןעמאזוצ ןעפיוק

 ןעק ,ןָאהט טינ סע ןעלעוו ייז ביוא ! דניק ןיימ ,ןעזומ ייז ---

 *צרַאה ַא טימ טגָאזעג עטלא עכילקילגנוא יד טָאה ,ןעבעל טינ ךיא
 .עמיטש ערנעסייר

 ,ןעירשעג טָאה רעכלעוו ,רענָאיצקַא םעד ןופ עמיטש עקרַאטש יד
 טגנאפ ןָאיִצְקַא יד זַא  ,ןעזיוועג טָאה ,ץֵאלַּפ ןעכַאמ לָאז ןעמ זַא
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 וצ ןעדייב ךייא ןעהעז טעוװו רע זַא ,טגָאזעג טָאה רע ןוא םעד ןעגעוו
 .םענייא ןיא ןעפיוקרעפ

 ערהיא גידנעבייהפיוא טגָאזעג יז טָאה ,ןעגָאז טינ ייז ןעלָאז --
 ךָאנ ןעק ךיא ,ןעטײברַא וצ טינ ןיוש גיוט ךיא זַא ,דנעה עגידרעטיצ

 ,ןעפיוק וצ הטרעוו ןיב ךיא .ןעגינייר ןוא ןרעייש ,ןעשַאו ,ןעכָאק
 העז ,סָאד ייז ?העצרעד .רעייהט טינ ןעטעב רימ ראפ לָאז ןעמ ןעוו

 .עמיטש עגידנעטעב ַא טימ טצעזענוצ יז טָאה ,,ייז ?העצרעד
 רע .עּפורג רעצראווש רעד וצ ןעמוקענוצ םעד ןיא זיא יעלַאה

 ליומ םעד טכַאמעגפיוא םהיא טָאה ,ןַאמ ןרעטלע םוצ ןעננאגעגוצ זיא

 -םיוא ןעסייהעג םהיא רע טָאה ןאד ,ןהייצ ענייז טּפַאטעב טָאה ןוא
 ענעדעישרעפ ןעכַאמ ןוא ךיז ןעגיובנ יא ,ךיז ןעכיילנסיוא ןוא ןהעטש

 -ענוצ רע זיא ןאד .ןלעקסומ ענייז ןעטכארטעב וצ םוא ,ןעגנונעוועב
 .עבָארּפ עבלעזיד טכַאמעג םהיא טימ טָאה ןוא ן'רעדנא ןא וצ ןעגנאג
 רנעה ענייז טּפאטעג טָאה רע .רעטצעל רעד ןעוועג זיא ?ענניא רעד
 םהיא רע טָאה ןאד .רעגניפ ענייז טכארטעב טָאה ןוא סיפ ענייז ןוא
 .טייקכילגעוועב ןייז ןעגייצ ןוא ןעגנירּפש ןעכייהעג

 עטְלַא יד טָאה ! רימ ןהֶא ןערעוו טפיוקרעפ טינ טעוװ רע ---
 ךֶאֹנ ןיב ךיא .ןעמאזוצ ןעהעג רע ןוא ךיא .טגָאזעג גידנרעטיצ
 ; טײברַא טימ גרעב ןָאהטפיױא ְךָאנ ןעק ןוא ,רעטסַאמ ,קרַאטש
 ! רעטסַאמ ,ךייא ךיא גָאז ,נרעב

 גידנעפראוו טגָאזעג יעלַאה טָאה 4 סעיצַאטנאלּפ יד ןיא --
 זיא רע ! סיוא ױזַא עקַאט טהעז סע .קילב ןעכילטכערעפ ַא רהיא
 -ןרנ רעד ףיוא ןעקוק טלעטשעג ךיז טָאה ןוא טייז א ןָא ןעטָארטענּפָא
 טימ ,ליומ ןיא ראניצ ַא טיס ,סענעשעק יד ןיא דנעה יד טימ עּפ

 .רחסמ םוצ גיטראפ ןעוועג זיא ןוא טייז ַא ףיוא טוה םעד
 טגערפעג ןַאמ ַא טָאה ? ייז ןעגעוו רהיא טקנעד סָאװ ,לעוװ ---

 .טרינימאזקע ייז טָאה רע יוװ ןעהעזעג טָאה רע ןעוו ,יעלַאה ייב
 זא קנעד ךיא ,גידנעייּפשסיוא טגָאזעג יעלַאה טָאה ,לעװ ---

 ,לעגניא םעד ןוא ערעגניא יד ןעלדנַאה ?עוװ ךיא

 ,ןעמאזוצ רעטלַא רעד טימ ?עגניא םעד ןעפיוקרעפ ןעליוו ייז ---
 .טגָאזעג ןַאמ רעד טָאה

 ,רענייב ןעפיוה רעטלא ןַא זיא יז .הכלה ערעווש ַא זיא סָאד --
 .ףיוא טכע יז סָאװ ץלַאז יד הטרעוו טינ זיא יז ןוא
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 ןוא סינגננעפעג ןיא ןעבענניירא ךיד ךיא לעװ ןעטרָאד ,ןָאטגנישאוו
 .ןעטפעשעג עניימ ןָאהטבָא לייוורעד לעװ ךיא

 ץנאנ ,טניישענ טָאה סע יו ,םָאט טָאה הרושב עכיליירפ עזעיד

 ,ןעסיוו וצ טריסערעטניא רָאנ םהיא טָאה סע .ןעמונעגנָא גיטליגכיילג
 רעביא ךיוא ןעזָאל ,ןעפיוק טהעג רע סָאװ ,תונברק ערעדנא יד ביוא

 סע רע יו ךיוא ןעלהיפ ייז ביוא ןוא ,רע יו רעדניק טימ רעבייוו

 הרושב עטעדלעמעגנָא ךאפנייא ױזַא עזעיד זַא ןעגָאז וצ נירביא זיא

 טכַאמעג טינ טָאה סינננעפעג ןיא ןערעוו ןעפרָאװעגניײרַא טעװ רע זַא

 ןייז ןיא טָאה רעכלעוו ,םָאט יוװ ןַאמ ַאזַא ףיוא קירדנייא ןעסיז ןייק

 .יירט ןוא ךילרהע ןייז וצ יו טסואוועגנ טינ ךאז ערעדנַא ןייק ןעבעל

 טכארבעג טָאה דנעבא רעד ןוא קעװַא גָאט רעד זיא ןעסעדרעטנוא

 -עב ןייז ןענופעג טָאה םָאט ואוו ןָאטגנישאוו ןיא ן'םָאט טימ יעלַאה

 .עמשטערק ַא ןיא יעלַאה ןוא סינגנעפעג ןיא טייקכילמעווק

 -ורג עטשימעג 8 ןענייז גָאט ןעטסכענ םעד רעגייז ַא ףלע ןענעג
 ,טרעכיורעג ןעבָאה ייז .זיוה-סטכירעג םורַא ןענַאטשעג ןעשנעמ עּפ
 טראוועג ןוא ןעטלָאשעג ,ןעירשעג ,ןעגיּפשעג ,קַאבַאט טייקעג
 ןעבָאה עכלעוו ,סניוואלקש ןוא ןעוואלקש יד  .רענָאיצקַא ן'פיוא

 ןוא עינאּפמָאק 8 ןיא ןעסעזעג ןענייז ,ןערעוו טפיוקרעפ טפראדעג
 -נָאנַא זיא עכלעוו ,,יורפ יד .טדערעג ךיז ןעשיווצ רייהרעליטש ןעבָאה
 וא ןעוועג זיא ,רַאנַאה ןעמָאנ ן'טימ ןעפיוקרעפ םוצ ןערָאװעג טריס

 טלַא טנעקעג טָאה יז .טלַאטשעג ןוא טכיזעג ןיא ןירענַאקירפַא עטכע
 טייהקנארק ןוא טיײברַא ערעווש יד ןופ רעבָא ,גיצכעז רֶהֶאי ַא ןייז
 ןוא דנילב בלַאה ןעוועג זיא יז .רעטלע לעיפ ןעהעזעגסיוא יז טָאה
 רהיא ןענַאטשענ זיא טייז רהיא ייב .םזיטאמור ןופ טלעּפירקרעּפ
 א ןופ גנוי רעניילק רענהעש ַא ,טרעבלַא ןהוז רענעבילבעג גיצנייא

 רהיא זיא סָאװ ,דניק עגיצנייא סָאד ןעוועג זיא רע .ןהעצרעפ רהֶאי
 -רעפ זייווניצנייא זיא עכלעוו ,עילימאפ רעסיורג א ןופ ןעבילבעג

 םהיא טָאה רעטומ יד .סעיצַאטנַאלּפ םורד יד ןיא ןערָאװעג טפיוק
 "עג זעטסגנַא טימ טָאה ןוא דנעה עגידרעטיצ ערהיא טימ ןעטלַאהענוצ
 .ןעטכארטענ ןעמוקעג םהיא זיא סָאװ ןרעדעי ףיוא טקוק

 רערעטלע רעד טָאה ,רַאנַאה עטנַאט ,טינ ארומ ןייק בָאה --

 רעטסַאמ ן'טימ טדערעג בָאה ךיא ,טגָאזעג רהיא וצ ןעוואלקש יד ןופ
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 רע טָאה רערעיוו .קרַאמ ן'פיוא ןעגנערב ייז טעװ רע ןעוו ,רעדניק
 ערעדנא וצ ךיילגרעפ ןיא סרעגענ ענייז וצ זיא רע טוג יו טרהעלקעג
 ןוא דנעה ןעוואלקש ערעייז ןעדעימש עכלעוו ,רעלדנעהנעוואלקש
 .יירפ דנעה יד ייז טזָאל ןוא ןייֵלַא סיפ יד רָאנ ייז טדימש רע ןוא סיפ
 טרהעלקעג טָאה רע .סרעדנַא ץנַאג טרהעלקעג טָאה ,רעדיוו ,םָאט
 -ירעגקעװַא םהיא טָאה ןעמ עכלעוו ןופ ,רעדניק ןוא יורפ ןייז םורַא
 -קאוועגפיוא זיא רע ואוו ,םייה ןייז ןעגעוו טרהעלקעג טָאה רע ,ןעס
 רע ,ןערהָאי עכילקילג לעיפ ױזַא טכארברעפ טָאה ןוא ןערָאװעג ןעס
 עכלעו ,סעכימ יד ןוא רעטסַאמ ןעטוג ןייז םורַא טרהעלקעג טָאה

 רעכלעוו ,ןַאמ ַא וצ ןעפיוקרעפ וצ םהיא ןעגנואווצעג ןעוועג ןענייז
 ,המשנ ַאזַא ךיוא טָאה שנעמ רעצרַאװש ַא זַא ,טלהיפעג טינ טָאה
 .שנעמ א יו ןעבעל ךיוא ?יוװ ןוא רע יװ ץרַאה ַאזַא

 ענערעישרעפ ענעשעק ןייז ןופ ןעמונעגסױרַא טָאה יעלַאה .רמ
 ןעקוקכרוד ןעמונעג טָאה ןוא ענייא ןעבעילקעגסיוא טָאה ,ןעגנוטייצ
 ןרמל רעסיורג ןייק ןעוועג טינ זיא רע יו ױזַא .ןעסנָאנַא יד רהיא ןיא
 ןעפלעהוצ םהיא לָאז רעיוא רעד .ךיוה רעד ןיא בלַאה ןעזעלעג רע טָאה
 : עסנָאנַא עדנעגלָאפ ןעזעלעג טָאה רע .טזעל רע סָאװ ןהעטשרעפ

 ןופ ?העפעב ףיוא ! סרעגענ --- ,ףיוקרעפסיוא רעכילטכירעג ,
 ,ראורבעפ ןעט20 ןעד גאטסנעיד ןערעוו טפיוקרעפ ןעלעוו טכירעג םעד
 ןיא ,ןָאטגנישאוו טדָאטש רעד ןיא ,זיוה-סטכירעג ןופ ריהט רעד ראפ
 ,ןהַאשזד ; טלַא רהָאי 60 ,רַאגַאה : סרעגענ עדנעגלָאפ ,יקָאטנעק
 .רהָאי 14 ,טרעבלַא ; רהֶאֹי 25 ,לואס ; רהָאי 21 ,ןעב ; רהָאי 0
 ןופ םישרוי יד ןוא תובוח ילעב יד ןופ טיפענעב םוצ טפיוקרעפ ןערעוו
 ",דרָאפשטַאלב עכסעשזד ןררעה ןופ םוהטנעגייא םעד

 ,סירָאמ ?עוימעס,

 ,טנילפ סַאמָאהט
 ".רעהיצלָאפ-סטכירעג

 יו ױזַא ,ןע'םָאט וצ טגָאזעג רע טָאה ,ןעהעז ךיא זומ סָאד ---

 ךיא ,וטסהעז .ןערייר וצ סרעדנַא ןעמעוו וצ טַאהעג טינ טָאה רע
 טימ ןעקישקעװַא ייז ליוו ןוא סרעגעג ענייפ עטּפַאכ ַא ןעמענפיונוצ ליוו
 "מָאק עמהענעגנא עטוג ַא ןייז טעוו סע .ןעטנוא ןעטרָאד ןעמַאזוצ ריד
 ףָאנ ךיילג ןערהָאפ ןעלעוו ריִמ .ןעגניירברעפ וצ ןעמעוו טימ ,עינאַּפ
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 טָאה ? ןעיורטרעפ לָאז ןעמ ןעמעוו ןיא טָאנ ַא ָאד זיא --
 -רעפ ַאזַא ןיא ,דייר יד גידנענָאלשרעביא םהיא ,טגָאזעג שזדרָאשזד
 ןעבילבעג ןעטלַא םעד ייב ןענייז רעטרעוו יד סָאד ,ןָאט ןעטלעפייווצ

 ןעבעל ןיימ ןיא ןעכַאז עכלעזַא ןעהעזעג בָאה ךיא .זלַאה ןיא ןעקעטש
 רהיא .ןעבעג טינ טָאג ןייק ןעק סע זַא ,ןעקנעד ןזומ ךיא סָאד
 זיא סע .זנוא רַאפ סיוא ןעהעז ןעכַאז יד יוװ טינ רָאנ טסייוו ןעטסירק
 ? זנוא רַאפ רענייא ָאד זיא רעבָא ,ךייא רַאפ טָאג ַא ָאד

 ןַאמ רעטלַא רעד טָאה ! ױזַא טינ דער ,ױזַא טינ דער ,הֶא --
 ןוא סנעקלָאװ .ָאד ןיא סע ,ָאד זיא סע ,גידנענייוו טעמכ טגָאזענ
 ףיוא טשררעה טייקגניטכערעג רעבָא ,םהיא םורַא ןענייז סינרעטכניפ
 םהיא ףיוא ךיז זָאלרעּפ ,שזדרָאשזד ,טָאג ַא ָאד זיא סע .,ןָארהט ןייז
 ףיוא טינ ביוא --- ,ןרעוו טוג טעװ סעֶלַא .ןעפלעה ריד טעוװ רע ןוא
 .רענעי ףיוא זיא ,טלעוו רעד

 שזררָאשזד טָאה ,רעטרעוו ערעייא ראפ רהעז ךייא קנאד ךיא ---
 "רעביא סָאד ךיז לעװ ךיא טגָאזעג ןעקנעדכאנ ןעצרוק ַא ךָאנ
 / .ןעגייל

 .לעטיּפַאק רעטפלעווצ

 .לעדנַאהנעװַאלקש רעד

 ,ןענָאװ רעייז ןיא רעטייוו ןערהָאפענ ןענייז םָאט ןוא יעלַאה .רמ
 .ןעקנאדעג ענעגייא ענייז ןיא טפיטרעפ ןעוועג זיא ייז ןופ רערעדעי
 םעד ףיוא עדייב ךָאד ןעציז ייז .ּךַאז ענדָאמ ַא ןעוועג זיא סע רעבָא
 "ירביא עלא ןוא דנעה ,ןרעיוא ,ןעניוא עבלעזעיד ןעבָאה ,ץיז ןעבלעז
 ךָאד ןוא ,ךיז םורא ןעכאז עגיבלעז יד ןעהעזעג ןעבָאה ןוא רעדילג עג
 .ןעקנאדעג ערעייז ןעוועג ןענייז ןעדעישרעפ רַאברעדנואוו יו

 ןעגעו טרהעלקעג טשרעוצ טָאה ,לעיּפשייב םוצ ,יעלַאה .רמ
 -רעפ טנעקעג םהיא טלָאװ רע ?עיפיוו ראפ ןוא טיירב ןוא גנעל ס'םָאט

 ןעטלַאהעג םהיא טלָאװ ןוא טעפ טכַאמעג םהיא טלָאװ רע ןעוו ןעפיוק
 ענייז ןענעוו טרהעלקעג טָאה רע .קרַאמ ן'זיב דנַאטשוצ ןעטוג ןיא
 ןוא ןעיורפ ,רענעמ ןעריטרָאס טעװ רע יוזא יו ; סרעגנענ ערעדנַא
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 -עג טָאה ןוא טכַאמענפיוא יז טָאה ,ריחט רעד וצ ןעפָאלעגוצ
 : טגָאז

 .טרָאװ ןייא ךָאנ ,ןָאסליוװ .רמ ---

 -רעפ טָאה שזדרָאשזד ןוא קירוצ ןיירא זיא ןַאמ רעטלַא רעד

 ןוא עלייוו א ןענַאטשענ רע זיא ןאד .רעהירפ יו ריהט יד ןעסָאלש
 -םיוא רע טָאה גנולצולּפ .טינ רעדָא ןעגָאז רע לָאז וצ טכארטעג טָאה

 : טגָאזעג טָאה ןוא ּפָאק םעד ןעביוהעג
 -ארב ַא סלַא רימ וצ טגייצעג ךיז טָאה רהיא ,ןָאסליװ .רמ ---

 .השקב עטצעל ַא ךייא וצ בָאה ךיא .ןַאמ רעטונ-סנעלעעז ןוא רעוו
 ? שזדרָאשזד ,סָאד זיא סָאװ ---

 רהאפעג רעסיורג ַא ןיא הענ ךיא זא טנָאז רהיא סָאװ סָאד --
 ךיא ןעוו ןרעמיק טינ ךיז טעװו טלעוו רעד ףיוא רענייק .ניטכיר זיא
 -ייק טעװ דנוה ַא יו ןרעוו ןעבָארגעב לעװ ךיא ןעוו .ןעברַאטש לעוװ
 יורפ עמיר א ןיי מ רעסיא ,ןעקנעד טינ רימ ןעגעוו רענ
 טְלָאװ רהיא ןעוו .ןענָאלק ןוא ןרעיורט טעו יז ! עלעעז עמירָא
 סע טָאה יז .עקליּפש עזעיד ןעקישוצ רהיא ןָאסליװ .רמ ,ןעלעוו

 סע טיג ! דניק עמירָא .בוט-םוי ַא ףיוא טנעזערּפ ַא טכַאמעג רימ

 רעטצעל רעד וצ זיב טבעילעג יז בָאה ךיא זַא ,רהיא טנָאז ןוא רהיא

 .טצעזעגוצ טסנרע רע טָאה ? ןָאהט סָאד רהיא טליוו .טונימ
 ןַאמ רעטלא רעד טָאה ! גנוי רעמירָא ,סיוועג ץנאג ! סעי --

 -יצ ַא טימ ןוא ןעגיוא עטכייפ טימ עקליּפש יד גידנעמהענ טגָאזעג
 .עמיטש רעד ןיא ןרעט

 זיא סע : טגָאזעג שזדרָאשזד טָאה ,ךאז ןייא רהיא טגָאז ---
 ןיהַא יז לָאז ,ַאדַאנַאק ךָאנ ןהעג ןעק יז ביוא זַא שנואוו רעטצעל ןיימ
 ןעבעיל געמ יז קרַאטש יו ,ןייז געמ סעסימ רהיא טוג יו .ןהעג
 ןופ ףוס רעד ?ייוו ,קירוצ ןהעג טינ לָאז יז זַא יז טעב --- ,םייה רהיא
 ןעהעיצרע לָאז יז זַא רהיא טגָאז .קילגנוא רעמיא זיא יירעוואלקש
 ,ףיא יו ןעדייל טינ רע טעװ ןאד ,ןַאמ ןעיירפ ַא סלא ןהוז רעזנוא
 ? ןָאהט סע רהיא טעװ  ,ןָאכליוו .רמ ,סָאד רהיא טגָאז

 ףָאה ךיא רעבָא .ןעגָאז רהיא לע ךיא ,שזדרָאשזד ,סעי --
 רעווארב ַא טזיב וד ,ץרַאה ךיז ךַאמ ,ןעברַאטש טינ ךָאנ טסעוו וד זַא
 ןעצרַאה ןיימ ןופ שניוו ךיא .שזדרָאשזד ,טָאנ ןיא יורטרעפ ,לרעק
 --- ?הָאוובֶא ,םֹולׁשַב ןעמוקכרוד טסלָאז וד זַא
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 קנער ,ךימ ןוא ,טינ םהיא טכוז רענייק .ןעבענענפיוא גנאל ןיוש
 .גנוכַאמטנַאקעב רעד ךָאנ ןענעקרעד טינ ךיוא ןעמ טעװו ךיא

 ? דנַאה ןייד ףיוא ןעכייצ םעד רעבָא --

 ןוא דנַאה רעד ןופ הושדנַאה םעד ןעגױצעגּפָארא טָאה שזדרָאשזד
 זיא סע ואוו ץאלּפ םעד ףיוא טינש ןעטלייהרעפ שירפ ַא טגייצעג טָאה
 .ןעכייצ רעד ןעוועג

 ראפ ענדזעיטַא יי סע'סיררעה .רמ ןעוועג זיא סָאד --
 ַא טימ .גנוטכַארעפ ןופ ןָאט ַא טימ טגָאזעג שזדרָאשזד טָאה ,רימ
 טימ ןעקנעשעב וצ ךימ ּפָאק ןיא ןיירַא םהיא זיא קירוצ ןעכָאװ רָאֶאּפ
 ךיא זַא טלהיפ רע ,טגָאזעג רע טָאה ,לייו ,ןעכייצ םענהעש םעד

 טגידנעעג שזדרָאשזד טָאה ? טנאסערעטניא טינ סע זיא .קעװַא ?יוו

 .הושדנַאה ןייז קירוצ גידנעהיצנָא
 עניימ ןיא טרעווילגרעפ טרעוו טולב ןיימ זַא ,ריד גָאז ךיא --

 -ליוו .רמ טָאה ,עקיזיר ןייד ןוא עגאל ןייד ןא קנעד ךיא ןעוו םירבא
 ,טגָאזעג ןָאס

 -ליוו .רמ ,ןערהָאי עגנאל טרעווילגעג טָאה טולב ןיימ ןוא --
 -טנעעג שזררָאשזד טָאה ,ןעכָאק ןייב סע טלַאה רעבָא טצעי ,ןָאס
 .טרעפ

 ךֶאנ טצעזעגטרָאפ שזדרָאשזד טָאה ,ררעה רעטונ ןיימ ,לעוו ---
 ,טנעקרעד ךימ טָאה רהיא זַא ןעהעזעג בָאה ךיא ,ןעגייווש ןעצרוק ַא
 -נעשַאררעביא רעייא ידכ ןעדייר וצ ןעגנאפעגנָא ךייא טימ ךיא בָאה
 ראפ ןעגרָאמ קעװַא רהָאפ ךיא .ןעהטאררעפ טינ ךימ לָאז קילב רעד
 ךיא  .ָאייהָא ןיא גיהור ןעפָאלש וצ ךיא ףָאה טכַאנייב ןעגרָאמ .גָאט
 ,ןלעטָאה עטסעב יד ןיא ןעלעטשּפָא ךיז לעװ ןוא גָאט ייב ןעזייר לע
 דנוזעג טייז ,ָאזלַא .דנאל ןופ םילודנ יד טימ שיט םוצ ןהעג ליוװ ןוא
 טלָאז ,טּפַאכעג ךימ טָאה ןעמ זַא ןרעה טעוװ רהיא ביוא .ררעה ןיימ
 ! טיוט ןיב ךיא זַא ןעסיוו רהיא

 טקערטשעגסיוא טָאה ןוא זלעפ ַא יו ןענַאטשעג זיא שזדרָאשזד
 רעטלַא רעניילק רעכילדניירפ רעד .ץנירּפ ַא ןופ ענימ רעד טימ דנַאה יד
 -רָאשזד וצ ןעגנונראוו עגינייא ךָאנ ןוא ,טקירדעג ךילצרַאה יז טָאה
 .רעמיצ ןופ סיורא זיא ןוא םעריש ןייז ןעמונעג רע טָאה ןעשזד

 ףיוא טקוקעג טָאה ןוא ןעקנאדעג ןיא ןענַאטשעג זיא שזדרָאשזד
 ?ענש זיא רע .טנהאמרעד סעּפע ךיז רע טָאה גנולצולּפ ,ריחט רער
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 יו רהעמ ַאדַאנַאק ךָאנ קעװַא זיא רעכלעוו ,לרעק רעיירט ַא --
 טרעהעג רע טָאה ןעטרָאד ןעוועג זיא רע ןעוו .קירוצ רהָאי ַא טימ
 ןעפיולטנע ןייז ןענעוו חחיצר אזא ןיא ןעווענ זיא רעטכַאמ ןייז סָאד
 רע טָאה רעבירעד .רעטומ עטלַא ,עמירָא ןייז ןעסימשענ טָאה רע סָאד

 ןעטראוו ןוא רעטומ ןייז ןעטסיירט וצ קירוצ געוו ןעננַאל םעד ןעמונעג
 .ןעמהענוצקעוַא יז טייהנעגעלענ ַא ףיוא

 ? ןעמוקעב יז רע טָאה --

 ןוא ץאלּפ םעד םורַא טהערדעגמורַא ךיז טָאה רע .טינ ךָאנ --
 רע טהעג ?ייוורעד .ןהעז וצ יז טייהנענעלענ ןייק טָאהענ טינ טָאה
 ,דניירפ וצ ןערהיפוצניירַא ןעטרָאד ךימ םוא ָאייהָא ךָאנ רימ טימ
 .רהיא ְךָאנ קירוצ רע טמוק ןאד ,ןעפלָאהענ םהיא ןעֶבָאה עכלעוו

 .טגָאזעג רעטלַא רעד טָאה ,ךילרהעפעג רהעז ,ךילרהעפעג ---

 .טלעביימשעג טָאה ןוא טכיילגעגסיוא ךיז טָאה שזדרָאשזד
 -רעפ טימ סיפ זיב ּפָאק ןופ טכארטעב םהיא טָאה רעטלַא רעד

 : .גנורעדנואוו
 וד .סעראברעדנואו סעּפע טנעיל ריד ןיא ,שזדרָאשזד --

 רעדנַא ןַא יו רָאנ ךיז טסגעוועב וד ןוא טסדער וד ,ּפָאק ןייד טסלַאה
 ,טגָאזעג ןָאסליװ .רמ טָאה ,שנעמ

 שזדרָאשזד טָאה !| ַא מס ר ע יי ר פ א ןיב ךיא לייוו ---

 רעטציא יא גָאז לָאמ ןעטצעל םוצ .ץלָאטש טימ טרעפטנעעג

 !ייר פ ןיב ף יא .ןעשנעמ ַא וצ "רעטסַאמס

 ךָאנ ךיד ןעק ןעמ --- ,רעכיז טינ ְךָאנ טזיב וד ! ףיוא סַאּפ --
 .ןעּפַאכ

 סע ביוא ,רבק ןיא ךיילנ ןוא יירפ ןענייז ןעשנעמ עַלַא ---

 .טגָאזעג שזדרָאשזד טָאה ,ןָאכליװ .רמ ,ןעמוק וצרעד לָאז
 ,רמ טָאה ! טייקטסיירד ןייד רעביא טניוטשרע ץנאגנ ןיב ךיא ---

 ןופ טנעהָאנ ױזַא עמשטערק א ןיא ןעמוק וצ --- ,טגָאזענ ןָאסליװ
 : ! ץאלּפ

 עמשטערק עזעיד ןוא טייקטסיירד אזא זיא סע ,ןָאסליװ .רמ ---
 וצ ָאד ךימ ןעקנעד טינ לָאמנייק ןעלעוו ייז סָאד ,טנעהָאנ יוזא זיא

 רהיא טָאה ןאד ןוא .ןענאד ןופ טייוו ןעכוז ךימ ןעלעוו ייז .ןעכוז
 רעד ןיא טינ טניואוו רעטסַאמ ס'םישזד .טנעקרעד טינ ךימ ךָאד ןיילַא
 טהיא ןעמ טָאה םעדרעסיוא .טנַאקעב טינ ָאד זיא רע ןוא דנעגנעג



 195 וָאטס רעשטיב טעיררעה

 ,סטרעוורָאפ הענ .ןעכולפ ןופ ןעטלַאהנייא טינ ךיז ןעק ךיא ! ?לעה

 םענייק סיש  ,גיטכיזרָאפ ייז רעבָא ! סטרעוורָאפ הענ ,שזדרָאשזד
 ,ביוו ןייד ןיא ואו .טינ רעסעב סיש ,לעװ -- ,ןעדייס ,טינ
 ן'רעביא זעוורענ גידנעהעגנמורא טצעזענוצ רע טָאה 4? שזדרָאשזר

 .רעמיצ
 ףיוא דניק ן'טימ קעװַא זיא יז ,ררעה ןיימ ,קעװַא זיא יז ---

 רעדָא ןעהעז לָאמ ַא ךיז ןעלעוו רימ ביוא .ואוו סייוו טָאנ ,טנעה יד
 ? ןעסיוו ןעק רעו ,טינ

 ףיוא ןעביולג טנעקעג סע טלָאװ רעוו ! ךילנעמ סָאד זיא ---

 .עילימאפ ענייפ ַאזַא

 ץעזעג סָאד ןוא ןעדלוש ןיא ןיירא ןעלאפ סעילימַאפ ענייפ ---

 "ומ ןייז ןופ דניק ַא ןעסײרוצקעװַא טביולרע דנַאל רעזנוא ןופ
 -לוש ס'רעטסַאמ ןייז ןעקעד וצ ןעפיוקרעפ וצ סע ןוא טסורב ס'רעט

 .טגָאזעג ךילרעטיב שזדרָאשזד טָאה ,ןעד
 גידנעכוז טגָאזענ ןַאמ רעטלַא רעטונ רעד טָאה ,לעװ ,לעוװ ---

 רעבָא ,ןעגנוניימ ךָאנ טינ לערנַאה ךיא זַא קנעד ךיא .ענעשעק ןיא

 -נעמהענסיורא ןוא ,שזדרָאשזד ,ָאזלַא .ןעגנוניימ יד טימ לעווייט םוצ

 םהיא סע רע טָאה ,דלעג רעיּפַאּפ טימ לעקעּפ ַא לעטייב ןייז ןופ גיר

 .טגנאלרעד |

 רהיא ,טנָאזעג שזדרָאשזד טָאה ,ררעה רעטונג ןיימ ,ןיינ --
 ןָאהט ְךָאנ ךייא ןעק סָאד ןוא ,ןָאהטענ לעיפ ױזַא רימ ראֿפ ןיוש טָאה
 -נערב ךימ טעוו סָאד זַא ףָאה ךיא ןוא דלעג גונעג בָאה ךיא .ןעדאש
 .ףראד ךיא ואוו ןענ

 ןיא ףליה עסיורג ַא זיא דלענ .שזדרָאשזד ,ןעמהענ טזומ וד --
 .ןעבָאה לעיפ טינ סע ןעמ ןעק געוװ ןעכילרהע ן'פיוא .ןעהטיונ עֶלַא
 .ךףימ גלָאפ םהענ ,שזדרָאשזד ,םהענ

 לָאז ןעבָאה לעוו ךיא זַא ,יאנת םעד טימ רעבָא ,ןאד ,?עוװ ---

 ןעמונעגוצ טָאה ןוא טגנָאזענ שזדרָאשזד טָאה ,ןעבענּפָא ךייא סע ךיא
 .דלענ סָאד

 -עיד ןיא ןעזייר וצ וטסקנעד גנאל יו ,שזדרָאשזד ,טצעי ---
 "ּפֶא טונ זיא סע .טייוו טינ ןוא גנַאל טינ זא ףָאה ךיא ? עזייוו רעז

 -ראווש ַא ראפ סָאד זיא סָאװ ןוא .טריקיזיר לעיפוצ רעבָא ,טיײברַאעג
 ? ריד טימ רעצ



 ןיבעק ס'םָאט ?עקנָא 194

 תודע ןיימ זיא טָאג ןוא ,ןעשנעמ ַא ןעכַאמ וצ רימ ןופ עהימ ןעבענ

 ןעפָארטעג ךיא בָאה ,ררעה ןיימ ,ןאד .ךייא ןיב ךיא ראבקנאד יו

 .זיא יז ןהעש יו טסייוו רהיא .ןעהעזעג יז טָאה רהיא ; בייוו ןיימ

 ,טארייהעג יז בָאה ןוא ךימ טבעיל יז זַא ,ןענופעגסיוא בָאה ךיא ןעוו

 ןוא .ןעוועג ךיא ןיב ךילקילג ױזַא ,םיורט ךיא זַא טביולגענ ְךיִא בָאה

 טצעי ? טצעי זיא סָאװ רעבָא .טוג יז זיא ױזַא ןהעש זיא יז יו ױזַא

 ןופ ןוא טייברא ןיימ ןופ וצ גנולצולּפ ךימס טמהענ רעטסַאמ ןיימ טמוק

 ? סָאװ ראפ ןוא .דרע רעד זיב רעטנורַא ךימ טקירד ןוא דניירפ עניימ
 ךימ טעװ רע ןוא ןיב ךיא רעוו ןעסעגרעפ בָאה ךיא ,רע טנָאז ,לייוו

 טינ ךָאנ זיא סָאד ןוא ! רעגענ ַא לכה ךסב ןיב ךיא זַא ןענהאמרער

 ןעבעל לָאז ךיא ןוא יורפ ןיימ טימ ןעריישוצ טצעי ךימ רע ?יוו ,גונעג
 טכער ַא ץעזעג רעייא םהיא טינ סעלַא כָאד ןוא .,יורפ רעדנא ןא טימ

 -ַָאה עכלעוו ,ןעכַאז עלַא עזעיד .ןעשנעמ ןוא טָאג ןעגעג ,ןָאהט וצ

 ןופ ,רעטסעווש ןיימ ןופ ,רעטומ ןיימ ןופ ץרַאה יד ןעכָארבוצ ןעב

 רערערעי ןוא ץעזעג םעד ןופ טביולרע ןענייז ,רימ ןופ ןוא בייוו ןיימ

 ןיי מ ןופ ץעזעג ןָא סָאד רהיא טפור ! ןָאהט סע ןעק יקָאטנעק ןיא -
 ךיא יו ױזַא דנַאלרעטאפ ןייק טינ בָאה ךיא ,ררעה ןייפ 4 דנַאל
 -רָאנ ?יוװ ךיא .ןעבָאה סע לעוװ ךיא רעבָא .רעטאפ ןייק טינ בָאה
 ןעדעירפוצ ןעזָאל ךימ לָאז יז זַא רָאנ ,דנַאפ ר ע יי א ןופ טינ
 ואוו  ,אדַאנַאק ןיא ןייז ?לעוװ ךיא ןעוו ןוא .ןעזָאלסױרַא ךימ לָאז ןוא
 דנַאלרעטַאפ ןיימ ןייז יז טעװו ,ןעצישעב ךימ טעװ ץעזעג סָאר
 ןעלעוו רעוו ךימ טעוװ רעמָאט .עצעזעג ערהיא ןעגלָאפ ?עוװ ךיא ןוא

 וצ ןעסָאלשטנע טצעי ןיב ךיא ןעד ,ןעטיה ךיז רע לָאז ,ןעטלַאהּפָא

 ןעטצעל ןיימ ןזיב טייהיירפ ןיימ ראפ ןעפּפמעק לע ךיא .,סעלַא
 ריפ טפּפמעקעג ױזַא ןעבָאה ןערעטלע ערעייא זַא טגָאז רהיא .םעהטָא
 ףיא בָאה ,וצרעד טכער ַא טַאהעג ןעבָאה ייז ןעוו ,טייהיירפ רעייז
 ! ךיוא סע

 *ענמורַא בלַאה ,נידנעציז בלַאה ןעטלַאהעג רע טָאה עדער עזעיד
 *ייווצרעפ טימ ,ןעניוא יד ןיא רעייפ טימ ןוא ןעהערט טימ ,גירנעה
 *הירוצפיוא ךילקערש םוא גונעג ןעוועג זיא סע ןוא ןעגנוגעוועב עטלעפ
 .ןעניוא יד ןעשיוו ךיז לָאז רע זַא ןַאמ ןעטלַא ןעניהטומטוג םעד ןער

 ןעפורעגסיוא רע טָאה ! ?עווייט רעד ןעמהענ ייז לָאז ---
 ץטכולפרעפ ַא זיא סָאד ןזָא ,טגָאזעג לָאמ עלַא טינ ןעד ךיא בָאה
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 ס'רעטסַאמ ןעיינ ןיימ ןופ זלַאה םעד וצ ןעדנובעגנָא ןעמ טָאה ךימ
 .ץַאלּפ ןייז וצ טּפעלשעגקעװַא ןוא דרעפ

 ? ןאד ןוא ,לעװ --
 סרעלדנעה יד ןופ םענייא ןופ טפיוקענּפָא טָאה רעטסַאמ ןיימ ---

 לעדיימ עטוג ַא ןוא עמורפ ַא ןעוועג זיא יז .רעטסעווש ערעטלע ןיימ
 -יוצרע טוג זיא יז .ןעוועג זיא רעטומ עמירָא ןיימ יו ןהעש יוזא ןוא
 ךיז ךיא בָאה גנאפנָא ןיא .ןעטיז עטוג טַאהעג טָאה ןוא ןערָאװעג ןעג
 שטָאכ ןעבָאה טלָאװ ךיא ?לייו ,טפיוקעג יז טָאה רע סָאװ טיירפעג
 --- .ןָאהטעג דייל רימ סע טָאה דלַאב רעבָא ,ךיז ןעבענ דניירפ ןייא
 יו טרעהעג בָאה ןוא ריהט רעד ייב ןענַאטשעג ןיב ךיא ,ררעה ןיימ
 דנואוו עפיט ַא ןעטינשעג טָאה ץימש רעדעי .ןעסימשעג יז טָאה ןעמ
 -לעה וצ רהיא ןָאהט טנעקעג טשינרָאג בָאה ךיא ןוא ,ןעצרַאה ןיימ ןיא
 סָאװ ראפרעד רָאנ ,ררעה ןיימ ,ןעסימשעג יז טָאה ןעמ ןוא .ןעפ
 -עג רעייא סָאװ ךאז ַא ,לעדיימ ענידנעטשנא ןא ןייז טלָאװעג טָאה יז
 -עג יז ךיא בָאה ךילדנע יצרעד טינ טכער ןייק ןיװַאלקש ַא טיג ץעז
 -נעוואלקש ַא עכלעוו ,עצרַאװש ערעדנַא ךס ַא וצ טדימשעג ןעהעז
 ךיא בָאה רהעמ .סנעילרָא ןיא קרַאמ םוצ טרהיפעג טָאה רעלדנעה
 ךיא ןיב ןערהָאי עננאל ,עגנאל .טרעהעג טינ רעטסעווש ןיימ ןופ

 ןהֶא ,רעטסעווש ַא ןהֶא ,רעטומ ַא ןהֶא ,רעטָאפ ַא ןהֶא ןעסקאוועג
 ןעגעוו יוו רהעמ רימ ןעגעוו ןרעמיק ךיז לָאז סָאװ ,עלעעז עגידעבעל ַא
 ,לעװ .רעגנוה ןוא ץימש ,תוללק רָאנ טַאהעג בָאה ךיא -- ; דנוה ַא
 -עירפוצ ןייז געלפ ךיא סָאד גירעגנוה יוזא ןייז געלפ ךיא ,ררעה ןיימ

 ראפ ןעפרָאװעגסױרַא טָאה ןעמ סָאװ ןייב ַא ןענופעג בָאה ךיא ןעוו ןעד
 ןוא לעגניא רעניילק ַא ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא ןעוו ,ךָאד ןוא .טניה יד
 ןעמ לייוו טנייוועג טינ ךיא בָאה ,ןענייוו ןוא טכענ עצנַאג ןעגיל געלפ

 ןיימ ,ןיינ ,נירעגנוה ןעוועג ןיב ךיא ?ייוו טינ ןוא ןעגָאלשעג ךימ טָאה
 ךיא לייוו ,רעטסעווש ןוא רעטומ ןיימ ךָאנ טנייוועג בָאה ךיא ,ררעה
 לָאמנייק בָאה ךיא .ןעבעיל ךימ לָאז סע רעוו םענייק טַאהעג טינ בָאה

 טינ לָאמנייק בָאה ךיא ,זיא טייהנעדעירפוצ סָאװ טסואוועג טינ
 ךיא זיב טרָאװ ןעכילדניירפ ַא ןעגָאז רימ וצ לָאז ןעמ זַא ,טרעהעג
 -עב ךימ טָאה רהיא ,ןָאסליװ .רמ .קירבַאפ ןיא ךייא וצ ןעמוקעג ןיב

 ,ןערהיפוצפיוא טוג ךיז הטומ ןעבעגעג רימ טָאה רהיא ,טוג טלעדנַאה
 -עג ךיז טָאה רהיא ןוא ןעביירש ןוא ןעזעל טנרעלעג ףימ טָאה רהיא
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 ךיא יו עכלעזַא ךָאנ ןוא דנַאל ַא ך י א בָאה ואוו רעבָא .דנַאל ַא

 ראפ ָאד ןענייז עצעזעג עכלעוו ! ןעוואלקש ןופ ןערָאבעג ןענייז סָאװ
 וצ גנומיטשוצ רעזנוא טינ ןעבינ ריס ,טינ ייז ןעכַאמ ריס ? זנוא
 עצעזעג יד סָאװ סעלַא .ייז טימ ןָאהט וצ טינרָאג ןעבָאה רימ .ייז
 טינ ףיא בָאה .ןעכָאירעטנוא וצ זנוא ,ןעלעווק וצ זנוא זיא ןעוהט
 טלהעצרעד ? (ילוי) יילושזד ןעטרעיפ רעייא ןופ סעדער יד טרעהעג
 רעד ןופ טכַאמ עטכערעג יד זא ,רהָאי ַא לָאמ ןייא טינ ןעד זנוא רהיא
 ַא ףראד 4? טרעינער רהיא ןופ ןרעוו סָאװ יד ןופ טמוק גנורעיגער
 ? ןעכאז עכלעזַא טרעה רע ןעוו ן ע ק נ ע ד ּוצ ןעבייהנָא טינ שנעמ

 סָאד יו ןעהעז ןוא עצעזנעגעג ייווצ עזעיד ןעכיילגרעפ טינ רע ןעק

 : ? טמיטש
 ךיז טספראד וד רעבָא ,טכער וליפא טסָאה וד ,שזדרָאשזד ---

 רהעז עקַאט ןענייז עצעזעג יד .ןענארפ עכלעזַא טימ ןעבענּפָא טינ
 םוצ טצעזעג ךיז טָאה ןָאסליוו.רמ ןוא --- רהעז ,ךייא ראפ טכעלש
 .םעריש ןייז ןופ ?עטנעה יד ןעסיבעג טָאה ןוא שיט

 גידנעמוקוצ טנָאזעג שזדרָאשזד טָאה ,ןָאסליוװ .רמ ,טהעז ---
 ףיוא טקוק .ןע'ָאסליװ .רמ ןעגעקטנע גידנעצעז ךיז ןוא שיט םוצ

 ןיימ ףיוא טקוק 4 רהיא יו ױזַא טַארוקַא שנעמ ַא טינ ךיא ןיב .רימ
 רעד ןוא --- ,רעּפרעק ןיימ ףיוא טקוק ,טנעה עניימ ףיוא טקוק ,םינּפ
 ךיא ןיב סָאװ ראפ --- .ןעניוצעגסיוא ץלָאטש ךיז טָאה ןַאמ רעגנוי
 טרעה ןָאסליװ .רמ ,?עװו 4 ערעדנַא עלַא יװ שנעמ אזַא טינ
 רענייא ,רעטָאפ ַא טַאהעג בָאה ךיא .,ןעלייצרעד ךייא לע ךיא סָאװ
 זַא ,טקנעדעג גינעוו טָאה רעכלעוו ,םיצירּפ רעקָאטנעק ערעייא ןופ
 ןוא טניה ענייז טימ ךיילג ןעפיוקרעפ ךימ ןעמ לָאז טיוט ןייז ךָאנ

 טימ רעטומ ןיימ טפיוקרעפ טָאה ןעמ יו ןעהעזעג בָאה ךיא .,דרעפ
 ערהיא ראפ ןערָאװעג טפיוקרעפ ןענייז ייז .רעדניק ןעבעיז ערהיא
 ןעוועג ןיב ךיא ןוא ,סרעטסַאמ ענעדעישרעפ וצ זייווניצנייא ןעניוא
 ,עינק יד ףיוא ןעטעבעג רעטסַאמ ןעטלַא םעד טָאה יז .רעטסגניא רעד
 ןעבָאה שטָאכ לָאז יז זא ,רהיא טימ ןעמַאזוצ ןעפיוק ךימ לָאז רע זַא
 ן'טימ קירב א טגנאלרעד רהיא טָאה רע רעבָא ,ךיז ןעבענ דניק ןייא
 ןעהעזעג ןיילַא בָאה ךיא .טלעקיײקעגקעװַא ךיז טָאה יז ןוא ?עוויטש

 טרעהעג בָאה ךיא סָאװ עטצעל סָאד ןוא .ןָאהטעג סע טָאה רע יוװ
 דנערהעוו ,רעמאי רהיא ןוא יירשעג רהיא ןעוועג זיא רעטומ ןיימ ןופ
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 ףיוא טבעוושעג טָאה לעכיימש רערעטינ א ןוא טסורב רעטיירב ןייז
 .ןעּפיל ענייז

 ןעוועג טלָאװ סָאװ ,ןָאסלי .רמ ,ןעגערפ ךייא ליוו ךיא ---
 טּפעלשרעפ ךייא ןעטלָאװ ןוא ןעגנאפעג ךייא ןעטלָאװ רענאידניא ןעוו
 -הָאי עגנאל ךייא טימ ןעטלָאװ ןוא רעדניק ןוא יורפ רעייא ןופ טייוו

 -נעגעלעג ַא טכַאמעג ךייא ךיז טלָאװ סע ןוא ךרּפ תדובע טייבראעג ןער
 -וצ ךייא טָאה טָאג זַא טגָאזעג טינ רהיא טלָאװ --- ןעפיולטנע וצ טייה
 ? טייהנעגעלעג עזעיד טקישעג

 ייב ןעגיוא יד טכַאמעגפיוא טייוו טָאה ןַאמ רעטלַא רעניילק רעד

 רעבָא ,ןעוועג טינ רע זיא רעקנעד רעסיורג ןייק .ךיילגרעפ ןעזעיד

 ָאטינ זיא סע ואוו ןעטרָאד זַא ,טַאהעג רע טָאה קינָאל לעיפ ױזַא ףיוא
 ַא ןענַאטשעג זיא רע .ןרעפטנע טינ ןעמ ףראד ,ןןרעפטנע וצ סָאװ
 ףילדנע .םעריש ןייז ןופ ןעבלאפ יד טכַאמעג טכערוצ טָאה ןוא עלייוו

 : טגָאזעג רע טָאה
 עַלַא ןיב ךיא זא ,ךָאד טסייו וד ,שזדרָאשזד ,וטסהעז ---

 "עג סע זיא ,טדערעג בָאה ךיא סָאװ ןוא .דניירפ ןייד ןעוועג לָאמ
 עסיורג א ןיא טספיול וד זַא ,ךיא העז ,רעטציא .הבוט ןייד ריפ ןעוו
 ןעמ ביוא .ןעכירקוצסורַא רהיא ןופ ןעפָאה טינ טסנעק וד .רהאפעג
 ךֶאֹנ ךיד טעוו ןעמ .רעגרע לעיפ ריד ראפ ןייז כע טעוװ ,ךיד טּפַאכ

 טעוװ ןאד ןוא טיוט וצ בלַאה ןעגָאלש ךיד טעוװ ןעמ ,ןרעטַאמ רהעמ
 .ךייט ן'רעביא ןעטרָאד ןעפיוקרעפ ךיד ןעמ

 -עג שזדרָאשזד טָאה ,ןָאסליוו .רמ ,סעלַא סָאד סייוו ךיא ---
 ייברעד -- רעבָא ,ןעבעל ןיימ ריקיזיר ךיא זַא סייוו ךיא ןוא ,טגָאז

 -סיּפ ייווצ ןעמונעגסורַא טָאה ןוא קָאר ןייז טעליּפשעגפיוא רע טָאה
 ךימ ייז ןעלָאז ! סָאד רהיא טהעז --- רעסעמ ןעסיורג ַא ןוא ןעטעלָאט

 לָאז סע ןעוו .ןהעג טינ לָאמנייק ךיא לעװ ןעטרָאד ! ןעמהענ ןעמוק
 ענעגייא סופ סקעז ןעפַאש ךיז סנעטסנינעוו ךיא לעװ ,וצרעד ןעמוק

 ןעציזעב ?עוו ךיא כָאװ דרע ?עקיטש עטצעל ןוא עטשרע יד .דנאל
 ! יקָאטנעק ןיא

 ? גנוגערפיוא עזעיד ריד ניוט סָאװ וצ ,שזדרָאשזד ,ייא --
 ןעלדנַאה טסעוו וד זא ,ארומ בָאה ךיא .טלעפייווצרעפ רָאג טסרעוו וד

 ,דנאל ןייד ןופ עצעזעג יד ןעגעג

 טָאה ר ה י א ,ןָאכליװ .רס ! דנַאל | י י ס רעטייוו ---
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 שרי חי לראמעיז

 "מורא זיא ,ץעזעג זיא ץעזעג ןעמעוו ייב ,ןעטָאירטאּפ עטלַא ענעי

 טינ ךיז טָאה ןוא ךיז טימ טפּפמעקעג טָאה ןוא רעמיצ ןיא ןעגנאגעג
 רעדָא ןע'שזדרָאשזד ראפ ןָאהט סעּפע לָאז רע ביוא ןעכילשעב טנעקעג
 .ןעגנאגעגוצ םהיא וצ רע זיא ךילדנע .טינ

 ןוא ,ןעּפָאלטנע טזיב וד זא ,העז ךיא ,שזדרָאשזד ,לעװ ---
 רעדנואוו ךיא שטָאכ .רעטסַאמ ןעכילצעזעג ןייד ןעזָאלרעפ טסָאה
 ןיימ זיא סע .רייל רימ סע טוהט ןעגעווטסעד ןופ ,טינ רעבירעד ךיז
 .ןעגָאז וצ סָאד ריד טכילפ

 -עג גיהור שזדרָאשזד טָאה 4{ רייל ךייא טוהט סָאװ ראפ ---
 .טגָאז

 ןייד ןופ ץעזעג םעד ןענעג טסלעדנַאה וד יו העז ךיא לייוו ---
 .דנַאל

 רערעטיב ןוא עקרַאטש ַא טימ שזדרָאשזד טָאה ! דנַאל ןיימ --
 רעד זיא דנַאל ןיימ ! דנַאל ַא ךיא בָאה ואוו .ןעפורעגסיוא גנונָאטעב

 .ןעברָאטשעג ןייז ןיוש לָאז ךיא זא ,טָאנ טעב ךיא ןוא ! רבק

 סָאד ! ױזַא וטסדער סָאװ ראפ ! שזדרָאשזד ,ןיינ ,ןיינ ---

 טכָאה וד ,שזדרָאשזד ,לעװ .ןעדייר טינ ױזַא רָאהט ןעמ ,דניז א זיא
 םהיא לי ךיא ןוא ,תמא זיא סָאד ,רעטסַאמ ןעטכעלש ַא טַאהעג

 ןעסייהעג טָאה ךאלמ רעד יװ ןעסיוו טזומ וד רעבָא .ןרעפטנערעפ טינ
 ןיא ןעבעגוצניירַא ךיז ןוא ןיהטריוו רהיא וצ ןערהעקמוא ךיז ן'רגה
 ן'סומיסענָא טקישעגקירוצ טָאה ?עטסָאּפַא רעד יו ןוא ; טנעה ערהיא
 .ןררעה ןייז וצ

 ! ןָאסליװ .רמ לעביב רעד ןופ תושעמ ןייק טינ רימ טלהעצרעד --
 ןיב ?ייוורעד .ןעגיוא עדנעמאלפ טימ ןעפורעגסיוא שזדרָאשזד טָאה
 רעבָא .ןייז וצ לָאמַא וליפא סע ףָאה ךיא ; טסירק ןייק טינ ךָאנ ךיא
 ךיא לעװ ,תושעמ עכלעזַא טימ רעטציא דָארג ןָא רימ טמוק רהיא ןעוו
 .ןייז טינ לָאמ ןייק סע

 וד .שזדרָאשזד ,ךילריטַאנ רהעז ןענייז ןעלהיפעג ענייד ---
 זיא סע ,הרצ רעסיורג א ןיא רעטציא טזיב ןוא גנוי רעטונג ַא טזיב
 יד זַא טסייוו וד .םעד וצ הטומ ןייק ןעבעגוצוצ טינ ריד טכילפ ןיימ
 רע יװ .טָאג ףיוא ןעזָאלרעפ ךיז זומ ןעמ זַא טגָאז לעביב ענילייה
 .ןייז ױזַא ףראד אמתכמ ,טוהט

 ףיוא טגיילרעפ דנעה יד טיִמ ץלָאטש ןענַאטשעג זיא שזדרָאשזד
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 ואוו ,רעמיצ ןעטסרעביוא ןעסיורג םענהעש א ןיא ןעמוקעגניירַא ןענייז

 -ָאה רענעיד עצרַאוװש עכילטע ןוא טנערבעג גיטסול ןיוש טָאה רעייפ ַא
 .טהערדענמורא ןעטרָאד ךיז ןעב

 ןענייז רענעיד יד ןוא גנונדרָא ןיא ןעוועג ןיוש זיא סעלא ןעוו

 -עגניירַא טָאה ןוא ריהט יד ןעסָאלשרעפ ןַאמ רעגנוי רעד טָאה סױרַא

 ףיוא דנעה יד גידנעגיילפיונוצ ןוא ,ענעשעק ןיא ?עסילש םעד טנייל

 .ןע'ןָאכליוװ .רמ טקוקעגנָא ףרַאש רע טָאה טסורב רעד
 .טגָאזעג ןָאסליװ .רמ טָאה ! שזדרָאשזד ---

 .טרעפטנעעג ןַאמ רעגנוי רעד טָאה ,שזדרָאשזד ,סעי --

 .טביולגעג טינ לָאמ ןייק סע טלָאװ ךיא --

 טָאה ,העז ךיא יו ,טריקסַאמרעפ טוג רהעז ןייז זומ ךיא ---

 ַא ןופ ערָאק לעקיטש ַא .?עכיימש א טימ טגָאזעג ןַאמ רעגנוי רעד

 עניימ ןוא ןיורב בראפ-סטכיזעג עלעג ןיימ טכַאמעג טָאה םיוב סונ

 ןייפ טמיטש טהעז רהיא יוװ ןוא .ץרַאװש טכַאמעג ךיא בָאה רָאָאה

 .גנוכַאמטנאקעב רעד ןיא גנוביירשעב רעד טימ טינרָאג ןעהעזסיוא

 ,לעיּפש רעכילרהעפעג ַא זיא סָאד רעבָא ! שזדרָאשזד ,הֶא --
 .ןָאהט וצ ןעהטארעג טינ סָאד ריד טלָאװ ךיא

 טָאה ,טייקכילטרָאװטנארעפ ענעגייא ןיימ ףיוא סע והט ךיא --
 .לעכיימש ןעצלָאטש ןעבלעז םעד טימ טרעפטנעעג שזדרָאשזד

 -אפ ןייז ןופ סָאד ,ןעקרעמעב ָאד רימ ןעזומ גידנעהעגייברעפ

 ןעוועג זיא רעטומ ןייז .רעסייוו ַא ןעוועג שזדרָאשזד זיא דצ ס'רעט

 סלא ןעלאפ כָאװ ,ןעניוואלקש ענהעש עכילקילגנוא ענעי ןופ ענייא

 -ייוו סָאװ רעדניק ייז ןופ ןעבָאה ןוא סרעטסַאמ ערעייז וצ סרעפּפָא

 יד ןופ ענייא ןופ .ןענייז סרעטָאפ ערעייז רעוו טינ לָאמנייק ןעס

 םעד טנע'שרי'עג רע טָאה יקָאטנעק ןיא ןעילימאפ עטסעצלָאטש

 "ומ ןייז ןופ .,טסיינ ןעצלָאטש םעד ןוא רעטקַארַאכ ןעשיאעּפָארייא

 רעבָא ,בראפ רהיא ןופ לעֶסיבַא טנע'שרי'עג רָאנ רע טָאה דצ סרעט

 ןייז ןיא גנורעדנע עניילק א .ןעגיוא עצראווש ענהעש ערהיא ןופ ךס ַא

 ןוא רעינַאּפש א ןופ קילבנֶא םעד ןעבעגעג םהיא טָאה בראפ-סטכיזעג

 רע טָאה ןַאמ-לעדא ןייא ןופ ןערעינַאמ ענייפ ענַײז טימ ךָאנ וצרעד

 ןעמ ןוא רענעיד ַא טימ ץירָאּפ ַא סלַא ןעזײרמורַא טכייל רהעז טנעקעג

 .ןענעקרעד טינ םהיא לָאז

 ןופ רעבָא ,שנעמ רעטונג ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןָאסליװ .רמ
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 ,ןַאנערב ייב ןעטרָאד ןַאמ ַאזַא ןעהעזעג ןעבָאה רימ זַא ךיז טכאד
 ? טינ וטסקנער

 ןיב ךיא רעבָא ,טרעפטנעעג םישזד טָאה ,רעטסַאמ ,סעי --
 .דנַאה רעד ףיוא ןעכייצ םעד ןעגעוו רעכיז טינ

 רעדמערפ רעד טָאה ,טכארטעב טוג ױזַא טינ ךיוא בָאה ךיא ---
 םוצ ןעגנאגעגוצ רע זיא ןאד .ץענעג ַא טימ ןוא גיסעלכאנ טגָאזעג
 לייוו ,רעמיצ ַא ןעבעג םהיא לָאז רע ןעטעבעג םהיא טָאה ןוא הטריוו

 .ןעביירש וצ כָאװ טָאה רע
 טימ ןערעירפוצ ןעוועג ךילריטַאנ זיא רעכלעוו ,הטריוו רעד ---

 -ראווש ןעבעיז ,סקעז ַא וצ ןעלהעפעב ןעבעגעג ךיילג טָאה ,טסַאג ַאזַא

 .קרַאמ ַא ףיוא יו ױזַא ףאלעג ַא ןערָאװעג זיא סע ןוא רענעיד עצ
 .רמ ,טנַאקירבאפ רעד טָאה ןעמוקעג זיא טסאג רעיינ רעד טייז

 -עג םהיא טָאה סע .ןעגיוא יד ןעזָאלענּפָארַא טינ םהיא ןופ ,ןָאסליוװ

 טינ ךיז טָאה רע רעבָא ,ןעהעזעג ןַאמ םעד טָאה רע זַא ,טנייש
 -יוא יד ןיא ףרַאש טקוקעג םהיא טָאה רע .ואוו ןענהאמרעד טנעקעג
 ,עגארפ רעד ףיוא רעפטנע םעד ןעניפעג טלָאװעג ןעטרָאד טָאה ןוא ןעג
 ןוא קילב ןייז ןעטלַאהעגסיױא טכייל ץנאג טָאה רעדמערפ רעד רעבָא

 ַא ןעבעגעג סע טָאה גנולצולּפ .עבָארּפ ןייז ןעבענעגפיוא טָאה רענעי

 טקוקעגנָא ןעדמערפ םעד טָאה רע ןוא סינטכעדעג ןייז ךרוד ץילב
 ךיילג םהיא וצ זיא רענעי סָאד ,גנושַאררעביא ןוא קערש ַאזַא טימ
 .ןעגנאגעגוצ

 רייהרעליטש טגנָאזעג רע טָאה ? ךיא ביולנ ,ןָאסליװ ,רמ ---
 .דנַאה יד גידנעבעג םהיא ןוא

 טרעפטנעעג ןָאכלי .רמ טָאה ,ררעה ןיימ ,סעי-סעי-סעי --

 :ו .םולח ן'כרוד יוװ ױזַא

 ,טערלעמעגנָא טָאה ןוא ןעמוקעגניירא ָאד זיא רעגענ רעניילק ַא
 .גיטראפ זיא רעמיצ רעד זַא

 -ייר רעגנוי רעד טָאה ,ןעכאז יד ףיוא גנוטכַא ביג ,םישזד ---
 ; ןָאסליװ .רמ וצ ךיז גידנעדנעוו ןאד ,רעשטוק ןייז וצ טגָאזענ רעדנעז
 "עג ןעגעוו רעטרעוו רָאֶאֹּפ ַא ןעדייר ךייא טימ ןעלעוו טלָאװ ךיא,
 ןיימ ןיא ןעמוקטיס טינ רהיא טליו ; ןעטייהנעגעלעגנַא-סטפעש
 "? רעמיצ

 ייז ןוא ףָאלש ןיא יו ױזַא ןעגנַאגעגכָאנ םהיא זיא ןָאסליװ .רַמ
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 עזייב ייז ןענייז ,תויח עזייב יוװ ייז טלעדנַאהעב ןעמ ןעו ? ןעפ
 .ןעשנעמ ייז ןענייז ,ןעשנעמ יו ייז ןעמ טלעדנַאהעב ,תויח

 .רמ טָאה ,דניירפ ןיימ ,טכערעג טייז רהיא זַא קנעד ךיא ---
 זיא ,עדער יד זיא ָאד ןעכלעוו ןעגעוו ,וואלקש רעד .טגָאזעגנ ןָאסליװ
 טָאה רע .ָאטינ לעפייווצ ןייק רָאנ זיא רעבירעד ,ןַאמ רענייפ ַא עקַאט
 ןעוועג זיא רע ןוא רהָאי סקעז ַא טײברַאעג קירבאפ רעד ןיא רימ ייב
 "רע טָאה ןוא ּפָאק ןעטונ א רהעז טָאה רע .רעטייברא רעטסעב ןיימ
 עטוג ַא רהעז ,(סעילּפאנאק) ,ףנַאה ןענינייר וצ ןישַאמ א ןעדנופ
 טָאה רעטסַאמ ןייז .ןעקירבאפ עכילטע ןיא ָאד ןיוש זיא יז .,ןישַאמ
 .רהיא ןופ טנעטַאּפ םעד

 טלַאה : טגָאזעג ןַאמ רעננאל רעד טָאה ! ךייא טלעפעג יו ---
 ןָא רע טנערב רעדניפרע םעד ןוא דלעג ןופרעד טכַאמ ,טנעטאּפ ןייז
 ,טּפַאטרעד בלכ םעד טלָאװ ךיא ןעוו ,דנַאה רעד ףיוא ןעכייצ דנַאש ַא

 ןייז ףיוא טלָאװ רע ןעכלעוו ,ןעכייצ ַא טנערבעגנָא םהיא ךיא טלָאװ
 .ןעסעגרעפ טינ ןעבעל

 ַא ךרוד ןערָאװעג ןעכָארברעטנוא ָאד זיא גנוטלַאהרעטנוא יד
 רעד ןופ ריהט רעד וצ ןערהָאפענוצ זיא כָאװ עקשטירב.ַא טימ דרעפ
 ןוא ל?עגעוו ןיא ןעסעזעג ןיא ןַאמ רעטעדיילקעג ןייפ ַא .עמשטערק
 .רעצראווש ַא ןעוועג זיא רעשטוק רעד

 ןעיינ םעד טכארטעב גירעגיינ רהעז טָאה עינַאּפמָאק עצנַאג יד
 ,ברַאפ-סטכיזעג רעשינַאּפש ַא טימ ךיוה רהעז ןעוועג זיא רע .,טסַאג

 עטלעזיירגעג עצרַאװש ןוא ןעניוא עלָאפסקורדסיוא עצראווש טימ

 עניד עכיילג ענייז זָאנ רענעניובעג ,רעטמרָאפעג ןהעש ןייז .רָאָאה

 -מָאק רעד טגייצעג ןעבָאה טלַאטשעג ענהעש-רעדנואוו ןייז ןוא ןעּפיל

 ןעגנאגעגמורא זיא רע .סעכילנהעוועגנוא סעּפע זיא סָאד זַא עינַאּפ

 רע יו ױזַא ,רעמיצ ן'רעביא עינַאּפמָאק רעד ןעשיווצ ךילכַאמעג

 -עג ףךילדניירפ ןעמעלַא טָאה רע ; רעשימייה ַא ןעוועג ָאד טלָאװ
 ןעמָאנ ןייז ןעבעגעג טָאה ןוא טעפוב םוצ ןעגנאנעגוצ זיא ןוא טסירג

 רע זיא םעֶדכָאנ .יבלעש יטנוָאק ,דנאלקוא ןופ רעלטָאב ירנעה סלַא

 -עגכרוד יז טָאה ןוא גנוכַאמטנַאקעב רעד וצ ןעגנאגעגוצ גיטליגכיילג

 .ןעזעל

 ריִּפמ ,רעשטוּפ ןעצראווש ןייז וצ טגָאזעג רע טָאה ,םישזד --
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 םהיא טגנערב ןעמ ןעוו ראלָאד טרעדנוה רעיפ ןעבעג ליוװ ךיא

 "עב ערעכיז רימ טגנערב ןעמ ןעוו עמוס עבלעזעיד ןוא ןעגידעבעל ַא
 ",טדיוט זיא רע זַא ,עזייוו

 "נָא ןופ גנוכַאמטנַאקעב יד ןעזעלעגכרוד טָאה ןַאמ רעטלַא רעד
 -טנַאקעב יד טניישעג טָאה ןּוא עמיטש רעליטש א טימ עדנע זיב גנאפ
 : .ןערידוטש וצ גנוכַאמ

 ןייז ןופ ןעביוהענפיוא ךיז טָאה ןימַאק ןעבענ ןַאמ רעסיורג רעד
 רהיא ףיוא טָאה ,גנוכַאמטנַאקעב רעד וצ ןעגנאנעגוצ זיא ןוא ?הוטש
 קַאבַאט ?יומ ןעלופ ןייז טימ טעקַארכרעפ יז טָאה ןוא קוק א ןעבעגעג

 .ץכעייּפש
 טגָאזעג ץרוק רע טָאה ,םעד ןעגעוו גנוניימ ןיימ זיא סָאד טָא --

 .ץאלּפ ןייז ףיוא טצעזעגקעוַא רעדעיוו ךיז טָאה ןוא
 טָאה ? סָאד רהיא טוהט סָאװ וצ ,רעדמערפ ,רָאנ טגָאז ---

 .טגָאזעג הטריוו רעד
 "עב רעד ןופ רעביירש םוצ עבלעזסָאד ןָאהטעג טלָאװ ךיא ---

 טלַאק ןַאמ רעגנַאל רעד טָאה ,ןעוועג ָאד טלָאװ רע ןעוו ,גנוכַאמטנַאק

 ,קַאבַאט ןייז ןעדיינש םוצ ןעמונעג רעטייוו ךיז טָאה ןוא טרעפטנעעג
 םהיא יו טינ סייוו ןוא רעזעיד יו ףַאלקש ַאזַא טציזעב ןַאמ א ןעוו
 .ןערילרעפ םהיא לָאז רע זַא ,רע טנעידרעפ ,ןעלדנַאהעב וצ רעסעב

 ,יקָאטנעק ראפ עדנַאש ַא ןענייז ,עזעיד יוװ ןעגנוכַאמטנַאקעב עכלעזַא
 .ןעסיוו סע ליוו רענייא ןעוו ,גנוניימ ןיימ זיא סָאד

 רע דנערהעוו ,טגָאזעג הטריוו רעד טָאה ,גיטכיר זיא סָאד ---
 .ךוב ןיא טרהיפעגניירא סעּפע טָאה

 ,טגָאזעג רעגנאל רעד טָאה ,ןעוואלקש עדנַאב ַא בָאה ךיא --
 טינ ארומ ןייק בָאה ךיא ןוא ,ןעוויוא ןיא גידנַאהטייּפש ַא לָאמ א ךָאנ
 טוהט ,טבָארג ,רעדניק , : ייז וצ גָאז ךיא .,ןעפיולטנע ןעלָאז ייז זַא

 -כָאנ טינ לָאמנייק ךייא לע ךיא ,טליוו רהיא ןעוו טפיול ןוא טכַאמ

 ףךיא ,ןָאהטעג רהעמ ְךָאנ בָאה ףיא .טינ ןעפיול ייז ןוא ,"ןעפיול
 בָאה ןוא ןערעיּפאּפ-כגנואיירפעב טכַאמעגסיוא ןעמעלא ייז ראפ בָאה
 ,סעּפע רימ טימ ךיז טכַאמ רעמָאט .,טכירעג ןיא טנעלעגנייא ייז
 יירט רימ ייז ןענייז ראפרעד ןוא ,ייז ןעסייוו סָאד .יירפ ייז ןענייז
 יטעניסניס ןיא ןעסקָא לעיפ טימ ייז קיש ךיא .ןעבעל ןעצנַאנ ן'טימ

 -יולטנע ייז ןעלָאז סָאװ ראפ ןוא .קירוצ ןעמוק ייז ןוא רחסמ ןעגעוו
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 טָאה רע .ןעגנאגעגוצ ןיהַא רע זיא ןעוויוא ןעדנענערב םעד ןעהעזרעד
 ךיז ןעבענ ןעכאז ענייז טגיילעגרעדינא טָאה ןוא טצעזעגרעדינא ךיז
 יד טימ ןַאמ רעגנַאל ַא ןעסעזעג זיא ןעוויוא ןעבענ .שיט ן'רעטנוא
 סטכער ןעיּפשעג טָאה ןוא קַאבַאט טייקעג טָאה ןוא ןימאק ן'רעביא סיפ
 .טכארטעב םהיא טָאה רעדנעזייר רעד .סקניל ןוא

 םעד וצ טָאה 4? רהיא טכַאמ סָאװ ,רעדמערפ רָאנ טרעה ---
 ליומ ןעלופ ַא ןעסָאשעגסיורא טָאה ןוא טגָאזעג ןַאמ רעד ןעדנעזייר

 .טייז ןייז ןיא ץכע יּפש קַאבַאט טימ
 לענש ךיז טָאה ןוא ,טרעפטנעעג רענעי טָאה ,טוג ץנַאג --

 .םינּפ ןיא גנוסירגעבנערהע יד ןעּפַאכ טינ לָאז רע זַא ןענױבעגּפָא
 -סיורַא טָאה ןוא טגערפעג רע טָאה ? סעיינ סעּפע טיג סָאװ ---

 .ענעשעק ןופ רעסעמ ןעסיורג ַא ןוא קַאבַאט קיטש ַא ןעמונעג
 .טרעפטנעעג ןַאמ רעד טָאה ,,כעיינ ענייק סייוו ךיא ---
 ,ןַאמ ןעטלַא םעד טגערפעג רעסיורג רעד טָאה ? טייק רהיא --

 .קַאבַאט קיטש א םהיא גידנעגנאלרעד

 -לַא רעד טָאה ,ןענָארטרעּפ טינ סע ןעק ךיא .קנַאד ַא ,ןיינ --
 .דנַאה רעד טימ גידנערהעווּפָא טרעפטנעעגנ רעט

 ךילכַאמעג טגָאזעג רע טָאה ? טינ טייק רהיא ,רָאנ ױזַא ---
 ליומ םענעגייא ןייז ןיא קַאבַאט לעקיטש סָאד טגעלעגניירַא טָאה ןוא
 .םלוע ןעצנַאג םעד ןעלייהטעב וצ ץכַאייּפש גונעג ןעבָאה וצ םוא

 טָאה רע ןעוו ,רעטלַא רעד טגָאזעג טָאה ?? ןעטרָאד זיא סָאװ , --

 .גנוכַאמטנַאקעב רעטּפעלקעגנָא ןייא ןעבענ ןעשנעמ עּפורג ַא ןעהעזרעד
 -טנעעג ץרוק רענייא טָאה ,רעגענ ַא ןעגעוו גנוכַאמטנַאקעב ַא --

 ,טרעפ
 טָאה --- ןעסייהעג ןַאמ רעטלַא רעד טָאה ױזַא --- ןָאפליװ .רמ ---

 ענייז ןָאהטעגנָא טָאה רע .ןעגנאגענוצ זיא ןוא ןעביוהעגפיוא ךיז
 ; סעדנעגלָאפ ןעזעלעג טָאה ןוא ןעלירב

 זיא ,שזדרָאשזד טסייה רע .ןעפָאלטנע זיא ָאטַאלומ ַא רעניימ,
 -לעזיירקעג עניורב ןוא טכיזעג ןעלעה ַא רהעז טָאה ,ךיוה סופ סקעז
 ןעזעל ןעק ןוא ןהעש טדער ,טנעגילעטניא רהעז ןיא ; רָאָאה עט
 ראפ ןעבעגוצסיוא ךיז ןעריבורּפ ךילנײשרהַאו טעװ רע .ןעביירש ןוא
 .סעציילּפ יד ןוא ןעקור ן'פיוא ןעצארק עפעיט טָאה רע .ןעסייוו ַא

 ,רנַאה עטכער ןייז ףיוא 11, בַאטשכוב ןעטנערבעגסיוא ןייא טָאה רע
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 טינ ןוא גיהור ןעטלַאהרעפ ךיז טסעוװ וד ןעוו .סרעגענ עניימ עֶלַא
 -עייא ןעכַאמ רעבָא וטסעוו ; טוג ןעבָאה וטסעוו ןעצנוק ןייק ןעכַאמ
 ,ןעבָאה טינ לעביאראפ ןייק רימ ףיוא וטסלָאז ,ךאלציּפש עשרעגענ ער

 .סרעדנַא ןעלדנַאה ריד טימ לעוװ ךיא ןעוו
 -יולטנע וצ טינ רָאנ טקנעד רע זָא טרעכיזרעפ םהיא טָאה םָאט

 ןעד ,גידביא ןעצנאג ןיא ןעוועג זיא גנורעכיזרעפ ַאזַא להָאוובֶא ,ןעפ
 רע טָאה סיפ יד ףיוא ןעגָארטעג טָאה רע סָאװ ןעטייק ערעווש יד ןיא
 טכוזעג לָאמ עלַא טָאה יעלַאה .רמ רעבָא .ןעפיולטנע טנעקעג טינ

 ןעלָאז ייז םוא ,ךילדניירפ סרעגענ יד וצ ךיז ןעזייוו וצ רעטרעוו ךרוד
 .ןעיורטוצ רעייז ןעניוועג וצ םוא ןוא רערעטנומ ןעלהיפ ךיז

 רעטכַאמ ןעיינ ןייז טימ ןערהָאּפ ןע'םָאט ןעזָאל טצעי ןעלעוו רימ

 .עטבישעג רעזנוא ןופ ןענָאזרעּפ ערעדנַא יד וצ ןהעג ןעלעוו רימ ןוא

 .לעטיּפַאק רעטפלע

 .גיהורנוא טרעוו הרוחס עגידעבעל יד

 ךיז טָאה רעדנעזייר א ןעוו גאטימכאנ רענרומכ א ןעוועג זיא סע

 ףרָאד םעד ןיא לעטָאה םעניילק א ןופ ריהט רעד ייב טלעטשעגּפָא

 ַא טלעמאזרעפ ןעוועג ןענייז רעמיצ טעפוב ןיא .יקָאטנעק ןיא ---נ

 רעמהענעגנַאנוא רעד עכלעוו ,ןעשנעמ ענעדעישרעפ ןופ עינַאּפמָאק

 ןעמ טָאה קילב ןעטשרע םעד ףיוא .טכארבעג רעהַא טָאה רעטעוו

 ןעבָאה סָאד .סרענעי ןעוועג ןענייז ייז ןופ עטסיימ יד זַא ןעהעזעג

 עניילק יד ,דניה יד ,ןעכַאז געיעג ערעדנַא יד ,ןעסקיב יד ןעזיוועג

 .רעמיצ ןיא ןעבירטענמורַא ָאד ךיז ןעבָאה סָאװ סרעגענ

 "עג ןייר ,ןַאמ רעטעפ ,רעגירדעינ ַא ןעוועג זיא רעדנעזייר רעד

 ןיא ןענָארטעג טָאה רע .טכיזעג ןעגיהטומטוג ַא טימ ןוא טעדיילק

 טָאה רע ןוא קַאז-עזייר ַא רערעדנַא רעד ןיא ןוא םעריש ַא דנַאה ןייא

 טלָאװעג סע ןעבָאה רענעיד יד ןעוו ; ךיז וצ טסעפ ןעטלַאהעג סע

 ךיז טָאה רע .ןעבעג טלָאװעג טינ רע טָאה ,ןעמהענוצ םהיא ןופ

 טָאה רע ןעוו ןוא קילב ןעגידנעכוז ַא טימ רעמיצ ןיא טקוקעגמורַא
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 ;ד ,הֶא .רעמיצ םענהעש ַא ךָאנ ןעבָאה טסלָאז וד זַא ,לעזייה ןייר

 ! גָאט ןעטוג ַא ןעבעל ךָאנ טסעוו
 .דנַאה ןיא ןעטייק יד טימ ןעמוסענוצ יעלַאה זיא ייברעד

 טגָאזעג םהיא וצ שזדרָאשזד טָאה ,רעטסיס ,רָאנ טרעה ---

 לעוװ ךיא ,ןעגָאװ ןופ ּפָארַא זיא רע ןעוו ,ענעימ רעצלָאטש ַא טימ

 .ןע'םָאט טלעדנַאהעב רהיא יוװ רעטומ ןוא רעטאפ ןיימ ןעלהעצרעד

 .טרעפטנעענ רעלדנעה רעד טָאה ,,דייהרעטנוזעג ---

 ןעבעל ןעצנאג םעד ןעמהעש ךיז טפראד רהיא זַא קנעד ךיא ---
 יו ןעטייק ןיא ןעדעימש ייז ןוא ןעיורפ ןוא רענעמ טימ ןעלדנַאה וצ

 טָאה ,ןיימעג ריפ ןעטכארטעב סע טפראד רהיא זַא קנעד ךיא ! תויח

 .טנָאזעג שזדרָאשזד

 ,ןעיורפ ןוא רענעמ ןעפיוק ןעגעמ ןרעטלע ענייד יו גנַאל ױזַא ---
 -יימעג טינ ןיא סע  .טגָאזעג יעלַאה טָאה ,ןעפיוקרעפ ייז ךיא נעמ

 .ןעפיוק וצ יוװ ןעפיוקרעפ וצ ייז רענ

 ,ןַאמ 8 ןייז ?עװ ךיא ןעוו ןָאהט טינ ןעכַאז עדייב ?עװ ךיא --
 ןיב ײיא כָאװ עדנַאש ַא טצעי רימ זיא סע .טגָאזעג שזדרָאשזד טָאה

 סָאד גידנעגָאז .ףיורעד ץלָאטש ןעוועג ךיא ןיב רעהירפ ,רעקָאטנעק ַא

 -לָאטש ַא טימ ,ךיז םורא טקוקעג טָאה ןוא דרעפ ן'פיוא ףיורא רע זיא

 .טפראדעג יקָאטנעק ץנַאג ףיוא ןעטלָאװ רעטרעוו ענייז יו ,ענעימ רעצ
 .גנוקריוו א ןעבָאה

 טָאה ,גיהטומ ךיז טלַאה .,םָאט ?עקנָא ,דנוזעג ייז ,לעװ --
 .טגָאזעג שזדרָאשזד

 ,טרעפטנעעג םָאט טָאה ,שזדרָאשזד רעטסַאמ ,דנוזעג ייז ---

 יקָאטנעק ,הֶא ! ןעשנעב ךיד לָאז ,טָאנג .עמיטש עכילצרעה ַא טימ

 ,ןעצרַאה ןופ ןעפורעגסיוא רע טָאה ! וד יװ עכלעזַא לעיפ טינ טָאה

 .קילב ןייז ןופ ןעדנואוושרעפ זיא ?עגניא רעד ןעוו

 ענייז זיב טקוקעגכָאנ םהיא טָאה םָאט ןוא קעװַא זיא שזדרָאשזד

 -עג רע טָאה ןעצרַאה ןייז ףיוא רעבָא .ןעהעז טנעקעג ןעבָאה ןעניוא

 ןוא ,ןעזָאלעג םהיא טָאה שזדרָאשזד סָאװ ,ראלָאד םעד טלהיפ

 .דנעה ענייז טגעלעגפיורא רע טָאה ןעטרָאד

 יעלַאה טָאה ,םָאט ,ןעגָאז ריד ?עװ ךיא סָאװ ,רעה טצעי ---

 -ניײרַא ןעטרָאד טָאה ןוא ןעגָאװ םוצ ןעמוקעגוצ זיא רע סלַא ,טנָאזעג

 יו ױזַא ןעלדנַאהעב טוג ךיד ?עװ ךיא ,ןעטייק-דנַאה יד ןעפרָאװעג



 ןיבעק ס'םָאט לעקנָא 112

 יד ןיפ ןעגעוו עשירַאנ יד ןיא טינ העג .,רעטומ ןייד רעמיא גלָאפ

 עלעיפ .סרעטומ ערעייז ןעגעג ץלָאטש ךיז ןעטלַאה סָאװ ,ךאלגניא

 יו טינ רהעמ רע טיג רעטומ ַא רעבָא ,לָאמ ייווצ טָאג טיג ןעכַאז

 וד ןעוו ןעהעז טינ וטסעוװ רעטומ ןַײד יוװ יורפ ַאזַא ְךָאנ ,לָאמ ןייא

 סקַאו ,רהיא גלָאפ ָאזְלַא .רהָאי טרעדנוה ןייז טלא וליפא טסעוו

 סָאד .רעטלע רעד ףיוא טסיורט רהיא ייז ןוא ןַאמ ַא ייז ןוא ,סיוא

 ףָאה ךיא .,ןהוז רענעגייא ןיימ ןעוועגנ טסלָאװ וד יו ױזַא ריד ךיא גָאז

 .ןָאהט סע טסעוװ וד זַא

 טימ טגָאזענ שזדרָאשזד טָאה ,ןָאהט רעכיז .כע ?עװ ךיא ---

 .עמיטש רעטסנרע ןייא

 ןיא עטייל .שזדרָאשזד רעטסַאמ ,דייר ענייד ףיוא ףיוא סַאּפ ןוא ---
 -רעוו עבָארג ןעכיורבעג ןוא דליוו ףיוא טפָא ךיז ןערהיפ ןערהָאי ענייד

 וד יו ,ןַאמ רענייפ ַא רעבָא ; ךילריטַאנ וליפא זיא סָאד ; רעט

 עבָארג ןייק ןעכיורבעג טינ לָאמנייק טעוו  ,ןייז ךילטנעפָאה טסעוו

 רעטסַאמ ,טנידיילעב ךיז וטסלהיפ .ןרעטלע ענייז ןעגעג רעטרעוו
 ? שזדרָאשזד

 *ענ לָאמ עלַא רימ טסָאה וד .םָאט לעקנָא ,טינ סיוועג ,הֶא ---
 .תוצע עטוג ןעבעג

 טגָאזעג םָאט טָאה ,ךימ וטסהעטשרעפ ,רעטלע ןיב ךיא ---

 רעקרַאטש ןייז טימ ּפָאק ןעטלעזיירקעג ס'לעגניא םעד גידנעטעלנ

 ,יורפ ַא ןופ יו עמיטש רעכילטרעצ ַא טיס גידנעדייר רעבָא ,דנַאה

 רעטסַאמ ,הֶא .ןעצרַאה ןייד ןיא טגעיל סע סָאװ סעלַא העז ךיא ןוא

 -רעל --- טינ ךָאז ןייק ריד טלהעפ סע ,סעלַא טכָאה וד ,שזדרָאשזד

 -נרעלעג רעסיורג ַא ןעסקאווסיוא טסעוו וד --- ,ןעביירש ,ןעזעל ,ןענ
 ן:א רעטאפ ןייד ,זיוה רעייא ןופ עטייל עלא ןוא ןַאמ רעטונ ןוא רעט
 רעטסַאמ רעטוג ַא ייז .ןעריצלָאטש ריד טימ ןעלעוו ,רעטומ ןייר

 ןָא קנעד .רעטומ ןייד יוװ רעניטכרָאּפסטָאנ ַא ןוא רעטאפ ןייד יו
 .ןערהָאי עגנוי ענייד ןוא רעפעשעב ןייר

 ַא ןייז רעכיז לע ךיא זַא ,םָאט לעקנָא ,ןענָאז ריד ןעק ךיא ---
 ְךֶאנ ךיא לע ךיד ןוא .טגָאזעג שזדרָאשזד טָאה ,שנעמ רעטונג
 וצ טגָאזעג הירפ רעד ןיא טנייה בָאה ךיא יו .רעהַא קירוצ ןענניירב

 ןעיוברעביא ,ןַאמ ַא ןייז לע ךיא ןעו ,ךיא לע ,עָאלק עטנַאט
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 סע זיא רעבָא .ןָאהט טינ סע ךיא לעװ ריד בעילוצ ,לעװ ---
 טינ ןעוו .ןעסיוו טזָאלעג טינ רָאג רימ סע ןעבָאה ייז ? עדנַאש ַא טינ
 -עב טוג רעבָא .טסואווענ טינרָאג ןופרעד ךיא טלָאװ ןלָאקניל םָאט

 ! םייהרעד ןיא ייז ךיא בָאה טלהָאצ

 -סַאמ ,גיטכיר טינ טלעדנַאהעג טסָאה וד זַא ארומ בָאה ךיא ---
 .שזדרָאשזד רעט

 ,העז ! עדנַאש ַא זיא סע זא גָאז ךיא .ןעפלעה טינ ןעק ךיא --
 -ערדמוא ךיז עמיטש רעליטש ַא טימס טגָאזעג רע טָאה ,םָאט לעקנָא
 'ענ רודר ב אה ןי א  .רימש םוצ ןעלװ ן'מיס גירנעה
 'ראיאר ןיימט טנארב

 ! ןעמהענ טינ סָאד ןעק ךיא ,שזדרָאשזד רעטסַאמ ,הֶא --
 .טרהירעג ףעיט טרעפטנעעג םָאט טָאה

 עָאלק עטנַאט בָאה ךיא ! ןעמהענ סעּפע טו מ וד רעבָא --

 ןעכַאמ וצ ןעהטארעג רימ יז טָאה ,ןָאהט סע לע ךיא זַא ,טגָאזעג

 וָאהטנֶא ריד ןוא ?ערינש ַא ןעהיצניירא ןוא ראלָאד ןיא ?עכעל ַא

 רעד ךָאנ ןעק טסנָאז ןעהעז טינ םהיא לָאז רענייק זַא ,זלַאה ן'פיוא
 ,םָצֹט ,ריד גָאז ךיא .ןעמהענוצ ךָאנ םהיא ריד ייב ּפמול רעניימעג
 ! רעקיטש ףיוא ןעסיירוצ ןעלעוו םהיא טלָאװ ךיא זַא

 טעוװ רימ ראפ ןעד ,הורוצ זָאל ,שזדרָאשזד רעטסַאמ ,ןיינ --
 .ןייז טינ הבוט ןייק סע

 שז--אשיזד טָאה ,ןָאהט טינ סע ךיא לעװ ריד בעילוצ ,לעוװ ---
 -רעפ טצעי .זלַאה ן'פיוא ראלָאד םעד םהיא גידנעדניבנָא ,טגָאזעג
 םריא טסעוװ וד ןעוו לָאמ סעדעי .םהיא טיה ןוא קָאר םעד עליּפש

 ןוא ריד ְךֶאנ ןעמוק לע ךיא זַא ,ןענהָאמרעד ךיז וטסלָאז ,ןעהעז
 "עד טדערעג עָאלק עטנַאט טימ בָאה ךיא .םייהַא ןעגנערב ךיד לעוװ
 ןעד ,זעבָאה טינ ארומ ןייק לָאז יז זַא טגָאזעג רהיא בָאה ךיא .רעביר
 ןעכַאמ רעווש רעטאפ ןיימ לע ךיא .ניוא ןיא ןעבָאה ךיד לעוװ ךיא
 .ןָאהט טינ סע טעװ רע ביוא ,ןעבעל םעד

 ייזַא ןעדייר טינ ,טספראד וד ,שזדרָאשזד רעטסַאמ ,הֶא --
 .רעטאפ ןייד ןענעוו

 .םָאט לעקנָא רעבעיל ,םעטנעלש ןייק טינ ןיימ ךיא --
 ייז ,טגָאזעג םָאט טָאה ,שזדרָאשזד רעטסַאמ ,טצעי ןוא --

 .ריד ןופ ּפִא ןעגנעה סע רעצרעה לעיפיוו טינ סעגרעפ .גנוי רעטונג ַא
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 ירָאד ןוא סעיצַאטנַאלּפ רעקוצ יד ןיא ןעטרָאד ןהעג ןעפראד לָאז טָאט
 ,טיוט םוצ ןערעוו טלעווקעג ןעט

 -ָארּפשרעּפ בָאה ךיא ןעד ,קילג לעקיטש ַא ְךָאנ טָאה רע ,לעװ ---

 לע ךיא .עדעדנַא ןעגעג יו םהיא ןעגעג טרַאה ױזַא ןייז וצ טינ ןעכ
 ביוא ןוא ,עילימַאפ רעטוג ַא ןיא רענעיד-זיוה ַא ריפ ןעפיוקרעפ םהיא
 םעד ןעבָאה רע טעװ ,טַאמילק םעד ןעטלַאהסיוא ןענעק טעװ רע

 .ןעשניוו ךיז ןעק רעגענ ַא סָאװ ץאלּפ ןעטסעב

 ? רעדניק טימ בייוו ַא ךָאד טזָאל רע ---

 סעקרעגענ .ערעדנַאנַא ןעגעירק ןעטרָאד טעוװ רע רעבָא ,כעי ---
 .טגידנעעג יעלַאה טָאה ,גונעג ָאד ןיוש ןעטרָאד ןענייז

 -עג םעד דנערהעוו ןעגָאװ ןיא גירעיורט רהעז ןעסעזעג זיא םָאט
 דרעפ א ןופ טירט עלענש יד טרעהרעד רע טָאה גנולצולּפ .ךערּפש

 ןוא ןעקוקוצמוא ךיז טָאהעג טייצ ךָאנ טָאה רע רעדייא ןוא ךיז רעטניה
 שזדרָאשזד רעטסַאמ רעגנוי רעד זיא ,גנושאררעביא ןופ ךיז וצ ןעמוק
 -עג טָאה ןוא טּפַאכענמורַא םהיא טָאה ,ןעגָאװ ןיא ןעגנורּפשעגניײרַא
 .ןעירשעג ןוא טנייוו

 -עמ ייז סָאװ טינ טרַא ךיס ! עדנַאש ַא ךילקריוו זיא סָאד ---
 ןעו ! טייהניימעג ַא ,טייקגיטכערטרעדינ ַא זיא סע ! ןעגָאז ןעג
 ! ןָאהטעג טינ סע ייז ןעטלָאװ ןַאמ רענעסקַאװרע ןַא ןעוועג טלָאװ ךיא

 -סיוא שזדרָאשזד טָאה !ןָאהט ט פ ר א ד ע ג טינ סע ןעבָאה ייז

 .יירשעג ַא טימ ןעפורעג
 זיא גנוקיווקרעד ַא רַאפ סָאװ ! שזדרָאשזד רעטסַאמ ,הֶא --

 רהעז ןעוװעג רימ ראפ זיא סע .טגָאזעג םָאט טָאה ! רימ ראפ סָאד
 ױזַא טימרעד ךיז ןיב ךיא .ןהעז טינ ךיד ןוא ןהעגוצקעווַא רעווש
 -עג םָאט טָאה ָאד ! ןעבעגסױורַא טינרָאג ריד ןעק ךיא סָאד ,היחמ

 יד ןעהעזרעד טָאה שזדרָאשזד ןוא סיפ יד טימ גנונעוועב ַא טכַאמ
 .ןעטייק

 גידנעבייהפיוא ןעפורענסיוא רע טָאה ! עדנַאש ַא זיא סָאד ---

 סיוועג סָאד ?עװ ךיא --- ,ןעגעלקעוַא לרעק םעד לעװ ךיא ,דנעה יד
 : ! ןָאהט

 ןוא ,שזדרַאשזד רעטסַאמ ,ןָאהט טינ סע טסעוװ וד ,ןיינ ---
 טינ הבוט ןייק רימ טעװו ןעצייר וצ םהיא .ךיוה ױזַא טינ דייר
 .ןָאהט
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 קעװַא טזומעג טָאה ןוא ןעסיוועג ןייז ןעניהורעב טנעקענ טינ ךָאד רע
 -וצ ןאד ןעמוק ןוא ענעצס עדנעסיירצרעה יד ןענהָאוװאוצייב טינ םוא
 .ייברעפ ןייז ןיוש טעוװ סעלַא ןעוו קיר

 -רעפ ,געוו ןעגיביוטש םעד ףיוא ןערהָאפעג ןענייז יעלַאה ןוא םָאט
 -ניה ןעזָאלעג ןעבָאה ייז זיב עלעקניוו ןעטנַאקעב ןעדעי גידנערהָאפייב
 -דנַאל ןעסיורג םעד ףיוא ףיורא ןענייז ןוא דנַאל ס'יבלעש ךיז רעט

 -ּפִא ךיז יעלַאה טָאה ליימ א ןענעג ןערהָאפענּפָא ןענייז ייז ןעוו .געוו

 ןופ ןעמונעגסורַא טָאה רע .דימש א ןופ ריהט רעד ןעבענ טלעטשענ
 ןעגָארטעגניײירַא ייז טָאה ןוא ןעטייק-דנַאה ענרעזייא רָאָאּפ ַא ןענָאװ
 .ןרעדנע וצ דימש םוצ

 טגָאזעג יעלַאה טָאה ,םהיא ראפ ןיילק וצ לעסיבַא ןענייז ייז ---
 : .ןע'םָאט ףיוא גידנעגייצ

 םהיא רע טָאה ? םָאט ס'יבלעש טינ סָאד זיא ! טָאנ ייב ---
 .טגערפעג טניוטשרע דימש רעד טָאה ? טפיוקרעפ

 .טרעפטנעעג יעלַאה טָאה ,טפיוקרעפ םהיא רע טָאה ? סיוועג ---

 .טביולגעג טינ לָאמ ןייק סע טלָאװ ךיא ! רהיא טדער סָאװ --

 ַאזַא ךָאד זיא רע ? ןעטייק ןיא ןעסילש םהיא רהיא טפראד סָאװ וצ
 --- רעיירט ַאזַא ,רעכילרהע

 קשח ןעבָאה ןעלרעק עכילרהע עזעיד עדארג ןוא ,סעי ,סעי ---
 ןייק טרא יד ,ןעמוד יד ,רעצנעליופ יד ,םירוכש יד .ןעפיולטנע וצ

 יטנע ןעלרעק עטונ ערעייא רעבָא ,טינ ןעפיולטנע ייז ןוא טינ ךאז
 ןעמ ,ןערייר וצ סָאװ ָאטינ --- .טייהנעגעלעג רעטשרע דעד ייב ןעפיול

 .חרביו ןעכַאמ ןענעק ייז ןוא סיפ ןעבָאה ייז .ןעדעימש יז זומ
 ,גייצעג ןייז ןעשיווצ גידנעכוז טגָאזעג דימש רעד טָאה ,לעוו י---

 ואוו ,רעצעלּפ יד טינ רעכיז ןענייז רעטנורַא ןעטרָאד סעיצַאטנאלּפ יד
 להעז ןעטרָאד ןעברַאטש ייז .ןהעג וצ קשח טָאה רענענ רעיקָאטנעק ַא
 ? ױזַא טינ ,לענש

 גונעג ךיוא ןעברַאטש ייז .לענש ןעברַאטש ייז ,סעי ,לעװ ---
 ןעבָאה ןעטרָאד ףראד ןעמ זַא ,סע טכַאמ סָאד ; טַאמילק םעד ןופ
 יעלַאה טָאה ,ייז טימ לופ זיא קרַאמ רעד ןוא סרענענ עשירפ לָאמ עלַא
 : .טגָאזעג

 יװ ?רעק רעטונג אזַא זַא ,דיילטימ רעסיורג ַא זיא סע ,תמא --
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 טָאה ןוא ןעטייק ענרעזייא ערעווש רָאֲאַּפ ַא לעטסעק ַא ןופ ןעמונעג

 .סיפ יד ףיוא ןע'םָאט ןָאהטעגנָא ייז

 סעסימ ןוא ,רעליימ סעמעלַא ןופ סױרַא זיא ןרָאצ ןופ םורב ַא

 : אדנארעוו רעד ןופ ןעפורעגסיוא טָאה יבלעש

 טייקגיטכיזרָאפ עזיד זַא ,ךייא רעכיזרעפ ךיא ,יעלַאה .רמ ---

 .נירביא ןעצנַאנ ןיא זיא

 ףניפ ןערָאלרעּפ ןיוש בָאה ךיא ; םַאדַאמ ,טינ סייוו ךיא ---

 ךֶאֹנ ןהעטשעב טינ ןעק ךיא ןוא ץאלּפ ןעזעיד ןופ ראלָאד טרעדנוה

 .ןעריקיזיר וצ לָאמ ַא

 -נַאט טָאה ? ןעטראוורע טנעקעג םהיא ןופ יז טָאה ןעד סָאװ ---

 -לעוו ,ךאלגניא ייווצ ערהיא דנערהעוו ,טגָאזעג ןרָאצ טימ עָאלק עט

 -לַאהעג ךיז ןעבָאה ,רָאפ טהעג ָאד כָאװ ןענַאטשרעּפ ןיוש ןעבָאה עכ

 ,טנייוועג ןעבָאה ןוא דיילק ס'רעטומ רעד ראפ ןעט
 רעטסַאמ סָאװ ,טגָאזעג םָאט טָאה ,דייל רימ טוהט סע ---

 .םייה רעד ןיא ָאטינ זיא שזדרָאשזד

 געט רָאָאֹּפ א ףיוא הירפ רעד ןיא ןערהָאפעגקעװַא זיא שזדרָאשזד
 .קילגנוא ס'םָאט ןופ טסואוועג טינ טָאה ןוא םינכש וצ

 טסנרע םָאט טָאה ,ןעגעווטעניימ ןופ ךילצרעה םהיא טסירג --|

 : .ןעטעבעג

 .קעװַא זיא ןעגָאװ רעד ןוא דרעפ םעד ןָאהטעג ץימש ַא טָאה יעלַאה
 ןייז ףיוא קילב רעגירעיורט ס'םָאט ןעהעזעג ךיז טָאה ןעטייוו ןופ ךָאנ

 .םייה ןייז ןוא עילימאפ ענעזָאלרעּפ

 ןעועג טינ עטכישעג רענירעיורט רעזעיד ייב זיא יבלעש .רמ

 -עג ןעוועג זיא רע ?ייוו ן'םָאט טפיוקרעפ טָאה רע .םייה רעד ןיא

 ,ןַאמ א ןופ סעּפַאל יד ןופ ןעיירפעב טזומעג ךיז טָאה רע ; ןעננואווצ

 זיא קסע רעד ןעוו ןוא ,ןעשטעווקרעד טנעקעג םהיא טלָאװ רעכלעוו

 ןופ טיירפעב יו סעּפע טלהיפעג ךיז רע טָאה ןערָאװעג טכַאמענּפָא

 -עג םהיא טָאה יורפ ןייז סָאװ עפריוורָאפ יד רעבָא .טסַאל ערעווש ַא

 .ןרעיודעב םענעפָאלשעננייא בלַאה ןייז טקעוװענפיוא ןעבָאה טכַאמ

 -עגנאנוא ןייז טרעכערגרעפ גנוטלַאה עווַארב ס'םָאט ךָאנ טָאה וצרעד

 זא ,ןעדיירנייא ךיז טװאורּפעג רע טָאה טסיזמוא .,?להיפעג ןעמהענ

 ןוא ; סע טוהט רערעדעי סָאד ; ןָאהט טנעקעג טינ סרעדנַא טָאה רע

 טָאה ,ןעגנואווצעג טינ ןענייז ייז ןעוו ראנָאז סע ןעוהט ערעדנא סָאד
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 עזייר ערעווש יד .ענעימ רעזייב ַא טימ ןיירַא זיא יעלַאה ןוא ריהט

 -רַאה ךָאנ טָאה טַאהעג טָאה רע סָאװ הלּפמ יד ןוא טכַאנ רעטצעל ןופ

 .רעטקַארַאכ ןעבָארג ןייז טכַאמענ רעט

 -ַאמ ,טגירלושטנע ? גיטראפ ןיוש טזיב ,רעגענ וד ,םוק --

 -רעד טָאה רע ןעוו ,טוה ןייז גידנעמהענּפָארַא טגָאזעג רע טָאה ,םַאד

 .יבלעש סעסימ ןעהעז

 ןוא ןעטסַאק םעד ןעדנוברעפ ןוא טכַאמרעפ טָאה עָאלק עטנַאט
 ןיא ןערהערט ענידרעייפ טימ רעלדנעהנעוואלקש ן'פיוא טקוקעג טָאה

 .ןעגיוא ערהיא

 ןייז טימ ןהענ וצ ןעביוהעגפיוא גינעהטרעטנוא ךיז טָאה םָאט

 יד ףיוא ןעטסַאק ןרעווש םעד ןעביוהעגפיורא טָאה ןוא רעטסַאמ ןעיינ

 ..סעציילּפ

 ןיא ןוא רנעה יד ףיוא דניק ןיילק סָאד ןעמונעג טָאה יורפ ןייז

 ןעננאגעג ןענייז ךאלגניא ייווצ יד ןוא ןעגָאװ םוצ ןעננאגעגכָאנ םהיא

 .ייז רעטניה גידנענייוו

 םהיא טָאה ןוא רעלדנעה םוצ ןעגנאגעגוצ זיא יבלעש סעסימ

 יז דנערהעוו ןוא .רעטרעוו עטסנרע עכילטע דייהרעליטש טגָאזעג

 עצרַאווש עלַא טלעמאזרעפ ןעגָאװ םורַא ךיז ןעבָאה טדערעג ױזַא טָאה

 ןעבָאה ייז .דניירפ ןוא רבח רעייז וצ דנוזעג ייז ןעגָאז וצ ףיוה ןופ

 םהיא ןעבָאה ןוא רערהעל ןוא רעזייווגעוו רעייז סְלַא טכארטעב םהיא

 ןוא רעיורט רעפעיט א ןעגעלעג זיא רע'םינּפ סנעמעלא ףיוא .טבעילעג

 .ץרעמש

 רעסעב ןעגָארטרעּפ סע טסנעק וד זַא ,עָאלק ,סיוא טהעז סע --

 טָאה עכלעוו ,טגָאזעג רהיא וצ ןעיורפ יד ןופ ענייא טָאה ,רימ יו

 -רעפ עָאלק עטנַאט יוװ ןעהעזעג טָאה ןוא ןענייוו ןייא ןיא ןעטלַאהעג

 .טלאק ךיז טלַאה

 זייב געדנעקוק טגָאזעג יז טָאה ,טינ ןערהערט ןייק ןיוש בָאה ךיא

 ןאד ןוא .ןעמוקענוצ טצעי זיא רעכלעוו ,רעלדנעהנעוואלקש ן'פיוא

 .ןענייוו ןעהעז ךימ לָאז בלכ רעזעיד זַא טינ טּפיוהרעביא ךיא ליוו

 ןענייז ייז ןעוו ןע'םָאט וצ טגָאזעג יעלַאה טָאה ! ףױרַא ךירק ---

 ןענַאטשעג אד ןענייז סָאװ עצרַאוװש יד ןופ עהייר יד ןעגנאנעגכרוד

 .ןעקילב ערעטסניפ טימ

 "סיורא טָאה יעלַאה ןוא ןענָאװ ן'פיוא ןעגנַאגעגפיורא זיא םָאט
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 ן'םיוא ןעוועג זיא סָאװ סעלא ןעסעגעגפיוא ןעבָאה רעדניק יד ןעוו
 עטַאט רעד ןוא טנייוו עמַאמ יד יװ טכארטעב ןאד ןעבָאה ןוא שיט
 .ןעגיוא יד וצ דנעה יד טגיילעגוצ ךיוא ייז ןעבָאה ,טרעיורטרעפ טציז
 טָאה ןוא עינק יד ףיוא עלעדיימ עניילק יד ןעטלַאהעג טָאה םָאט לעקנָא
 סע טָאה ןוא םינּפ םעד ןעצארק ,דרָאב יד ןעּפוצ ךיז ןעזָאלעג רהיא
 .ןעיירשעג ערהיא טרעהעג טינ טָאה ןוא טלהיפעג טינרָאנ

 סע .טגָאזעג עָאלק עטנַאט טָאה ! שפנ רעניילק ,יירש ,יירש ---
 ןעמ יו ןעהעז וצ ןעבעלרעד ךָאנ טסעוו וד .ריד וצ ןעמוק ךיוא טעוו
 טעוו רעדניק עזעיד ןוא ,טסבלעז ךיד רעדָא ןעפיוקרעפ ןַאמ ןייד טעװ
 וצ .ןייז הטרעוו סעּפע ןעלעוו ייז ןעוו ןעפיוקרעפ ךיוא אמתסמ ןעמ
 .הטרעוו טשינרָאג ןענייז סָאװ סרעגענ ןעמ ףראד סָאװ

 יד טהענ טָא, : ןעפורעגסיוא ךאלגניא יד ןופ רענייא טָאה ָאד
 "! סיסימ

 עָאלק עטנַאט טָאה ? ןעפלעה יז ןעק סָאװ ? יז טמוק סָאװ וצ ---

 | .טגָאזעג
 -רעד רהיא טָאה עָאלק עטנַאט .ןעמוקעגנײרַא זיא יבלעש סעסימ

 טָאה יבלעש סעסימ .טייקכילדניירפ טימ טינ רעבָא ,להוטש ַא טגנַאל

 .טגערעגפיוא ןוא ךיילב ןעוועג זיא יז .ןעקרעמעב וצ טינ טניישעג סע
 רהיא זיא ָאד --- ןעמוקעג ןיב ךיא ,טגָאזעג יז טָאה ,םָאט --

 טָאה עּפורג עליטש יד גידנעטכארטעב .ןערָאװעג טקַאהעגּפָא ךארּפש
 לעכיט ן'טימ טכיזעג רהיא טקעדעב טָאה ןוא טצעזעגרעדינַא ךיז יז
 .טנייוואוצ ךיז טָאה ןוא

 עטנַאט טָאה ! טינ טנייו ,טינ טנייוו ,סיסימ ,טָאג ךַא --
 ןעבָאה עלייוו עצנַאנ ַא ןוא .טנייוואוצ ךיוא ךיז טָאה ןוא טגָאזעג עָאלק

 .ןעמַאזוצ טנייוועג עלַא
 ריד ןעס ךיא .טגָאזעג יבלעש סעסימ טָאה ,םָאט רעטוג ןיימ ---

 ןעבעג ריד לָאז ךיא ןעוו .ןעצונ ןעגנערב ריד לָאז סָאװ ןעבעג טינרָאנ
 -רעפ גילייה ריד ןעק ךיא רעבָא .ןעמהענוצ ריד ןופ ןעמ טעוו דלעג

 גיוא ןיא ןעבָאה ךיד לע ךיא סָאד ,תודע ןיימ זיא טָאג ןוא ,ןרעכיז
 סָאד ןעבָאה ?עוװ ךיא יו דלַאב ױזַא קירוצ ןעפױקּפָא ךיד ?עװ ןוא
 ! טָאג וצ ףָאה ןאד זיב ןוא -- ,טלעג

 .טמוק יעלַאה רעטסַאמ זַא ,ןעפורעגסיוא ךאלגניא יד ןעבָאה ָאד
 יד טכַאמעגפיוא סיוטש רעהיור ָא טָאה קילבנעגיוא ןעבלעז םעד ןיא
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 .שטַאּפ ַא ןעבעגעג םהיא טָאה עָאלק עטנַאט

 עטַאט ןייד סָאװ ,קיטשהירפ ן'טימ ױזַא ךיז וטסיירפ סָאװ --- |

 ! םייהרעד ןיא לָאמ ןעטצעל םוצ ןעבָאה טעוװו

 .טגָאזעג ךייוו םָאט טָאה ! עָאלק ,הֶא --
 טגָאזעג עָאלק עטנַאט טָאה ; ןעפלעה טינ ןעק ךיא ,לעװ ---

 סָאד ,טשימוצ ױזַא ןיב דיא .ךוטרַאפ ן'טימ םינּפ רהיא גידנעקעדעב

 .והט ךיא סָאװ טינ סייוו ךיא

 טקוקעג ייז ןעבָאה טסרעוצ .,?יטש ןענַאטשעג ןענייז רעדניק יד

 ןיילק) יבייב יד דנערהעוו ,רעטומ רעד ףיוא ןאד ןוא רעטאפ ן'פיוא

 .ןעירשעג טָאה ןוא רהיא ףיוא ןעכָארקעג זיא (דניק

 / ףיז טגָאזעג עָאלק עטנַאט טָאה ,ױזַא ןייז לָאז ,גונעג ,אנ --

 .דרנעה יד ףיוא דניק סָאד גידנעמהענ ןוא ןערהערט יד גידנעשיװּפָא

 .תושפנ עמירָא .רעדניק טסע ,ןהוה עטסעב ןיימ זיא סָאד .סע ,םהענ

 טינ ךיז ןעבָאה רעדניק יד .ךייא ףיוא זייב ןעוועג זיא עמַאמ רעייא

 -וג יד ףיוא ןעפרָאװעגפױרַא ךיז ןעבָאה ןוא ןעטעב לָאמ ייווצ ןעזָאלעג
 יו ױזַא ,טיטעּפַא ןעשידניק ןעצנַאג רעייז טימ שיט ן'פיוא ןעכאז עט
 ױזַא ייז ןעלעוו ןעסייבנָא אזַא ךָאנ זַא ,טגָאזענ ייז טלָאװ ץרַאה רעייז

 .ןעבָאה טינ ךיג

 ניטראפ זיא ןעמ ןעוו ,טגָאזעג עָאלק עטנַאט טָאה ,טצעי ---

 שטָאכ ,רעדיילק ענייד ןעגיילפיונוצ ךיא לע ,ןעסע ן'טימ ןערָאװעג

 -ייז ייז --- ,ייז ןעק ךיא .ןעמהענוצ ריד ןופ ייז טעוו רע זַא סייוו ךיא

 ןענייז ?עקניוו ןעזעיד ןיא ,העז ! םיאורב עגיצומש ,עניימעג ןענ

 ןעד ,ןעסאּפפיוא טסלָאז .םזיטַאמור ן'ראפ רעדמעה לענאלפ עניידר

 -לַא ענייד ןענייז ָאד .ןעכַאמ טינ רהעמ ערעדנא ןייק ריד טעוו רענייק

 טכַאנייב ןעטכענ בָאה ךיא .רעדמעה עיינ ענייד ןענייז ָאד ןוא ,עט

 -נייטש םעד ןעזָאלעג ךיא בָאה םענייא ןיא ןוא ןעקָאז ענייד טכיררעפ

 רעוו ,טָאג ,רעבָא .ןעפראד טסעוו וד ןעוו ייז ןעטכיררעפ וצ ףיוא לעד

 ןערָאװעג ייברעד זיא עָאלק עטנַאט ייב ןוא ? ןעטכיררעפ ריד ייז טעוו

 ן'םיוא ּפָאק םעד ןעגיובעגנָא טָאה יז סָאד ץרַאה סָאד טמעלקרעפ יוזג

 טעוו סע  ,רָאנ ךיז ןהָאמרעד , .טנייוועג קרַאטש טָאה ןוא ןעטסאק

 וד ןעוו וליפא ןעבעג גנוטכַא ריד ףיוא לָאז סע רעוו ןייז טינ רענייק

 ןענעג גידניז ךיא סָאװ טינ רעדנואוו ןייק ראנג זיא סע .קנארק טסיב

 .טָאג
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 רָאנ טעוװ ןעדייר רעד  .גיניוו רהעז ךימ טסיירט סעֶלַא סָאד --

 סייוו רעוו ןעד ,קיטשהירפ ןעטוג ַא ּפֶא סע רעסעב םהענ .ןעצונ טינ .

 .םענייא ךָאנ ןעבָאה טסעוו וד ןעוו

 ןערעוו עכלעוו ,סרענענ יד ןופ ןעדייל יד ןעפיירנעב וצ םוא

 קרַאטש יו ןעסיוו ןעמ זומ ,ןעטַאַאטש עכילדיז יד ןיא טפיוקרעפ

 -ענוצ רהעז ןענייז ייז .ןענייז ןעטפַאשנעדייל ןוא ןעלהיפעג ערעייז
 ןוא גיהטומ טינ ייז ןענייז סיוא רוטַאנ ןופ .םייה רעייז וצ ןָאהט

 -טפַאשנערייל ןעבָאה ייז רעבָא ,טסייגסגנומהענרעטנוא גינעוו ןעבָאה -

 רעד וליפא ךילקערש ייז ראפ זיא ראפרעד .םייה רעייז בעיל ךיל

 .הטוַאכ רעד ןיא ןעפיוקרעפ ייז טעװו ןעמ זַא ןייֵלַא קָאנושארטס

 יו ייז ןעמ טקערש "הטוַאס רעד ןיא ןעפיוקרעפ , רעטרעוו יד טימ

 ַא ןָאהט טינ ןעלָאז ייז זַא ,סעלדישַארטס טימ רעדניק טקערש ןעמ

 רעד .ייז טסייה ןעמ סָאװ ,ןעגלָאפ ןעלָאז ייז רעדָא ךַאז עסיוועג

 ךייט םעד רעטנורַא ןעטרָאד ןעקיש ייז טעװ ןעמ זַא קָאנושַארטס

 -רעפ ייז טעוװו ןעמ זַא ,ןעגָאז ייז טלָאװ ןעמ יו רהעמ ייז טקערש

 --- ייז ייב זיא "ךייט םעד רעטנורַא , ,ןעסיימש
 ןעכלעוו ןופ דנַאל עטקעדטנענוא סָאד ,

 ".קירוצ טמוק רעדנעזייר ןייק

 -אלקש ענעפַאלטנע ןעשיווצ ןעוועג זיא רעכלעוו ,רענָאיסימ ַא

 ןופ טרעהעג טָאװ רע זַא ,טלייצרעד זנוא טָאה ,אדַאנַאק ןיא ןעוו

 זַא קערש ראפ רָאנ ןעטַאמייה עטונ ןעזָאלרעּפ ןעבָאה ייז סָאד ,,ייז

 -אפ רעייז ןופ םענייא הטוַאס רעד ןיא ןעפיוקרעפ טינ לָאז ןעמ

 -סנעבעל עֶלַא רעטנוא ןעפרָאוװרעטנוא רעבעיל ךיז ןעבָאה ייז .עילימ

 וצ רעדייא ןעדייל עכילרעּפרעק עלא ןוא הטיונ ןוא רעננוה ,ןערהאפעג

 .דנעגעג רענעי ןיא ערעייז ןופ םענייא ןעפיוקרעפ ןעזָאל

 .שיט ן'פיוא טיירגעגנָא ןענַאטשעג ןיוש זיא קיטשהירפ רעד

 יבלעש סעסימ לייו ,ךיז ראפ יירפ ןעוועג טצעי זיא עָאלק עטנַאט

 ראפ טָאה יז .,דעישּפא ס'םָאט ?עקנָא ןעגעוו טיירפעב טנייה יז טָאה

 -עג לָאמַא ןעבָאה ייז כָאװ ,טייצלהאמ ןעטסעב םעד טכַאמעג םהיא

 .טַאה

 רָאנ העז ,ןעפורעגסיוא דיירפ טימ זוָאמ טָאה ! טיּפ ,העז ---

 טּפַאכעג רע טָאה ייברעד ! טנייה ןעבָאה רימ סָאװ קיטשהירפ םעד

 ,ףוע ןַא ןופ לעסיפ ַא
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 זיא סָאד ? סָאװ זיא טָאנ רעבלעזרעד ָאד זיא סע זַא ןוא --

 עכילקערש עכלעזַא וצ טזָאל רע ?ייוו ,טסיירט רעּפַאנק ַא רימ ראפ
 .ןעכַאז

 ןעק ךאז ןייק .טגָאזעג םָאט טָאה ,דנעה ס'טָאג ןיא ןיב ךיא --

 םהיא ךיא ןעק ךאז ןייא ראפ .טמיטשעב רע יוװ רעטייוו ןהעג טינ

 ןוא טפיוקרעפ ך י מ טָאה ןעמ סָאװ ,זיא סָאד ןוא ,ןעקנאד ךָאד

 ךיא לעװ ןעדייל .רעכיז ָאד טזיב וד .רעדניק יד רעדָא ךיד טינ

 םהיא ריִמָאל .ןעזָאלרעפ טינ ךימ טעװ טָאג זא סייוו ךיא .ןיילַא

 .רָאנג ןייז רַאפ ןעקנאד

 לייו ? סָאװ ראפ ,טגָאזעג עָאלק עטנַאט טָאה ! ןעקנַאד --

 טָאה רעטסַאמ רעד ? ןעפיוקרעפ ךיד רעטסַאמ םעד ןעזָאלעג טָאה רע

 "הענוצ ךיד לָאז ןעמ זַא ,וצרעד ןעמוק ןעזָאל טפראדעג טינ לָאמנייק

 -עגסיוא לעיפ ױזַא לָאמ ייווצ םהיא ראפ טסָאה וד .בוח ַא ראפ ןעמ

 טייהיירפ ןייד גידלוש ריד זיא רע .ריד ראפ טנעירק רע כָאװ טײברַא

 זייז ןעק סע .קירוצ ןערהָאי טימ ןעבעג טפראדעג ריד יז טָאה רע ןוא

 סָאד .רע טָאה טכערנוא רעבָא ,ןעפלעה טינ רעטציא ךיז ןעק רע זַא
 יו רעניד רעיירט ַאזַא .ּפָאק ןופ ןעגָאלשסױרַא טינ רענייק רימ טעוו

 טגרָאזעג םוהטנעגייא ןייז ראפ טסָאה ןוא ןעועג םהיא טזיב ור

 טמהענ רע ןוא ,רעדניק ןוא יורפ ןייד ןוא טסבלעז ךיז ראפ יו רהעמ

 עילימַאפ ַא ןופ ןעצרַאה ןופ טולב יד ןוא טייהיירט יד טפיוקרעפ ןוא

 .ןעלהָאצעב ראפרעד טָאג םהיא לָאז ! ןעשָארג רֶאָאּפ ַא ראפ

 ,ןעדייר טינ ױזַא וטסלָאז ,ךימ טסבעיל וד ןעו ! עָאלק --

 ! ןעהעז טינ לָאמנייק רהעמ רשפא ךיז ןעלעוו רימ ןעוו טצעי דָארג

 בָאה ךיא .רעטסַאמ ןיימ ןעגעג דייר ןייק ןעגָארטרעּפ טינ ןעק ךיא

 ליקערב א ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו סמערא עניימ ןיא ןעטלַאהעג םהיא

 טינ ,רעטָאפ ַא יו טלעדנַאהעב טייצ עצנאג יד ךימ טָאה רע .,דניק

 ,ןעהעזעגסיוארָאפ טלָאװ רע ןעוו ,רעכיז ןיב ךיא ןוא ,וואלקש ַא יוװ

 ףיוא סע רע טלָאװ ,עטכישעג עגירעיורט אזַא וצ ןעמוק טעװ סע ןַא

 .ןעזָאלרעד טינ לאפ ןייק
 "נוא טגָאזעג גירעיורט עָאלק עטנַאט טָאה ,זיא השעמ יד יו ---

 | .ךָאד סע זיא טכער

 ןייז ןהֶא ; סעלַא רעביא זיא רע .טָאג וצ ןעּפָאה ףראד ןעמ ---
 .ןעלאפרעטנורַא טינ לעניופ ַא וליפא ןעק ןעליוו
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 ןוא טעליב-ראלָאד ןהעצ ַא ןעמונעגפיורַא רָאטַאנעס רעד טָאה טעד
 .דנַאה ןיא ןע'ןהַאשזד טגיילעגניירַא םהיא טָאה

 .טגָאזעג ץרוק רע טָאה ,רהיא ראפ זיא סָאד ---
 .טרעפטנעעג ןהַאשזד טָאה ! טוג רהעז ,טוג רהעז ---
 .טעדיישעג ךיז ןעבָאה ןוא דנעה יד טקירדעג ךיז ןעבָאה ייז

 .לעטיּפַאק רעטנהעצ

 .ןעמונעגוצ טרעוו םוהטנעגייא סָאד

 ןיא טקוקעגניײרַא טָאה ראורבעפ טַאנָאמ ןופ ןעגרָאמ רעיורג ַא

 ןוא רע'םינּפ עגירעיורט ףיוא טקוקעג טָאה רע .ןיבעק ס'םָאט לעקנָא

 רעדמעה רֶאֶאֹּפ ַא טסערּפעג טָאה עָאלק עטנַאט .רעצרעה ענעכָארבוצ

 .ןעניוא ערהיא ןופ ןענורעג ןעבָאה ןערהערט ןוא שיט ן'פיוא

 יד ףיוא ?עביב ַא טימ ?הוטש ַא ףיוא ןעסעזעג זיא םָאט לעקנָא

 -עג ךָאנ ןיא סע .ןעגיוושעג טָאה ןוא ןעגיובעגנייא ּפָאק םעד ,עינק

 םורַא עלייוו ַא ןיא .ןעפָאלשעג ךָאנ ןעבָאה רעדניק ערעייז ןוא הירפ ןעוו

 -ניק יד ואוו ?עטעב םוצ ןעננאנעגוצ זיא ןוא ןענַאטשעגפיוא םָאט זיא

 .ןעפָאלשעג ןענייז רעד

 .טגָאזעג רע טָאה ,לָאמ עטצעל סָאד זיא סָאד ---

 -רַאטש ןעגנאפעגנָא טָאה יז .טרעפטנעעג טינ טָאה עָאלק עטנַאט

 ןעזייא-לעגיב םעד טנעלעגקעװַא יז טָאה ננולצולּפ .ןעלגיב וצ רעק
 .טנייוועגרעדנַאנרעפ ךיז טָאה ןוא

 רעבָא ,?לאזקיש םוצ ןעבעגרעביא ךיז ןעזומ רימ זַא ןייז לָאז ---

 ןעסיוו שטָאכ טלָאװ ךיא ןעו ? ןענָארטרעּפ סע ךיא ןעק יוװ טָאג

 יד ! ןעלדנַאהעב ךיד טעװ ןעמ יווװ רעדָא ןעמוקניהַא טסעוו וד ואוו

 רָאָאּפ ַא ןיא ןעזיילסיוא ךיד טעװ יז זַא טגָאזענ וליפא טָאה סעכימ

 ןעמ ! קירוצ טינ לָאמנייק ןעמ טמוק ןעטרָאד ןופ רעבָא ,םורַא רהָאי

 ףיוא ןעטרָאד ייז טימ טיײברַא ןעמ יו טרעהענ בָאה ךיא ! ייז טע'נרה

 .סעיצַאטנאלּפ יד

 .עָאלק ,אְד סָאװ טָאנ רעבלעזרעֶד זיא ןעֶטְרָאְד ==
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 ןעגנַאהעג ןעבָאה סע ואוו ,טנאוו ן'פיוא דנַאה רעד טימ גידנעגייצ
 זיא סע זַא ,ןעסייו ,ךימ ןענעק סָאװ ןעשנעמ .ןעסקיב עטוג יירד
 .ןעבעג טינ ל?יוװו ךיא ןעוו ןעמהענוצקעוַא ןעצימיא רימ ןופ עקיזיר ַא
 -רעד .ןערהיר טינ ךיד טעוװ רענייק ,גיהור ייז ןוא ןעפָאלש העג ָאזלַא
 .ריהט יד טכַאמעגוצ טָאה ןוא ןעגנאגעגסיורַא רע זיא טימ

 -עג רע טָאה ,,יורפ ענהעש עכילנהעוועגנוא ןייא ךָאד זיא יז ---
 גידנעטשנא ןייז ןעליוו ןעניוואלקש ענהעש ןעוו ,רָאטַאנעס םוצ טגָאז

 ןעכאז עכלעזש .ןעפָאלטנע יז זיא טסיזמוא טינ .ןעפיולטנע ייז ןעזומ

 ,טנַאקעב רימ ןענייז

 -ילע טלייצרעד רעטרעוו עצרוק ןיא םהיא טָאה רָאטַאנעס רעד
 .עטכישעג ס'אז

 סיורג טימ טגָאזעג ןַאמ רעטוג רעד טָאה ,עכילקילגנוא יד א --
 טָאה יז ?ייוו ראפרעד רָאנ ריהט ַא יוװ טגָאיעג טרעוו יז ; דיילטימ
 -עיד .ןָאהטעג טלָאװ רעטומ עדעי סָאװ טוהט ןוא ןעלהיפעג עכילריטַאנ

 רעכילרהע רעד טגָאזעג טָאה ,ןרָאצ טימ ךימ טליפרע עטכישעג עז
 -עג טינ ךיא בָאה ןערהָאי עלעיפ .ןעניוא יד גידנעשיוו ךיז ,ןהַאשזד
 ןעדנעגעג ערעזנוא ןיא םיחלג יד ?ייו ,עכריק ַא וצ ןערעהעג טלָאװ

 -עג ןעוועג ןיב ךיא ןוא ,ןעגנולדנַאהעב עזעיד טכַאמעג טכער ןעבָאה
 ןענופעג בָאה ךיא זיב עכריק ןייק וצ טרעהעג טינ בָאה ךיא .,ייז ןעג
 רעהעג ןאד טייז ,עי .םעד ןעגעג ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןעכילטסייג ַא
 -ַאנעס םעד גידנעגנאלרעד ,ןהַאשזד טגָאזעג טָאה ,עכריק ַא וצ ךיא
 .סַאװק-לעּפע זָאלג ַא רָאט

 .טגָאזעג ךילדניירפ רע טָאה ,גָאטרַאפ זיב ָאד רעסעב טביילב --|
 .טעב יד ןעכַאמ דלַאב ךייא יז טעוװ יורפ יד ןעפור לע ךיא

 רעד טָאה ,דניירפ רעבעיל ןיימ ,ךילצרעה ךייא קנַאד ךיא --

 םעד ןעמהענ ףראד ךיא .ןערהָאפ טנייה זומ ךיא ,טגָאזעג רָאטַאנעס
 .סובמולָאק ךָאנ טכַאנ ייב טהעג רעכלעוו ,סובינמָא

 .לעכיב ַא ןעטיילגעב ךייא ךיא לע ,טזומ רהיא ןעוו ,לעוװ ---
 -וקעג טייז רחיא ןעכלעוו טימ רעד יו געוו ןערעסעב לעיפ ַא ןעק ךיא
 .רעכילקערש ַא זיא געוו רענעי .ןעמ

 "אוו ןייז טרהיפעג טָאה ןוא ענרעטנַאל ַא ןעמונעג טָאה ןהאשזד
 -יישעג ךיז ןעבָאה ייז ןעוו .זיוה ןייז רעטניה געוו ןענירדעינ ַא וצ ןענ
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 יד טכַאמעגפיוא טָאה ןעמ זיב עלייוו עשביה ַא ןעמונעג טָאה סע

 בלאה ,ךיוה יד סופ סקעז רעביא ,ןַאמ רעקרַאטש ,רעסיורג ַא ,ריהט

 -עב טָאה ןוא דנַאה רעד ןיא טכיל ַא טימ ןענַאטשעג זיא ,ןָאהטעגנָא

 טייצ ַא ןעמונעג טָאה סע .קילב ןעפרַאש ַא טימ עדנעזייר יד טכארט

 -נַאה סע סָאװ ןעגעוו ןַאמ םעד טרהעלקרע טָאה רָאטַאנעס רעזנוא זיב

 .ךיז טלעד

 ַא ןעוועג לָאמ ַא זיא ּפמָארט ןַאװ ןהַאשזד רעטלַא רעכילרהע רעד

 זיא רע יו ױזַא .,יקָאטנעק ןיא רעציזעב-ןעוואלקש ןוא דנַאל רעסיורג

 טנעקעג טינ רע טָאה ץרַאה רעכילרהע ןוא רעטוג ַא טימ טבַאגעב ןעוועג

 ייז טָאה רע ןוא ןעוואלקש יד ןענעג טייקניטכערעגנוא יד ןענָארטרעּפ

 סעסיורג א טפיוקעג טָאה ,ָאייהָא ןיא ןעמוקעג ןאד זיִא רע .טיירפעב

 ןיילַא רע .טצעזעב ןעטרָאד ייז טָאה ןוא דנאל סעראבטכורפ קיטש

 רעכלעוו ,טרָא םעד ןיא םרַאפ רעמעווקעב ַא ןיא טצעזעב ךיז טָאה

 | .ןערָאװעג ןעבעירשעב רעהירפ ןיוש זיא

 יורפ עמירָא ןייא ןעצישעב טעוװ סָאװ ןַאמ רעד טייז רהיא --

 ? רעגעינעוואלקש ןופ דניק ַא טימ

 -טנעעג ןהַאשזד רעכילרהע רעד טָאה ,סיוועג ךיא ןיִב סָאד --

 | .טרעפ

 .טגָאזעג רָאטַאנעס רעד טָאה ,טסואוועג סע בָאה ךיא ---

 טגָאזעג ןַאמ רעטוג רעד טָאה ,ןעמוק לָאז רעצימיא ביוא ---

 םהיא לעװ ךיא ,ןעמוק רע לָאז ,ךיוה רעד ןיא גידנעהיצסיוא ךיז
 סופ סקעז רעביא רערעדעי ,ןהיז ןעבעיז בָאה ךיא ; ןעמהענפיוא טוג

 -טעניימ ןופ ייז טסירג ,רעּפַאכ יד ןעהעז רהיא טעוװ רעמָאט .ךיוה יד

 טָאה ,ייז ראפ דובכ ןעטונ ַא ָאד ןעבָאה רימ זַא ייז טגָאז ןוא ןעגעוו

 .רעטכעלעג ןעסיורג ַא טימ טגידנעעג רע

 -ּפָארַא םערָא ן'פיוא דניק ן'טימ אזילע זיא ןעכָארבוצ ןוא דעימ
 -עב יז טָאה ןַאמ רעד .רעמיצ ןיא.ןיירא זיא ןוא ןעגָאװ ןופ ןעכָארקענ

 טכַאמעגפיוא רהיא ראפ טָאה ןוא םינּפ ןעגידיילטימ ןַא טימ טבארט

 ַא ןעדנוצעגנָא טָאה רע .ךיק ןעבענ רעמיצ םעניילק ַא ןיא ריהט ַא

 -עג ןאד ךיז טָאה רע .שיט ן'פיוא טלעטשעגקעװַא סע טָאה ןוא טכיל

 --- ,ן'אזילע וצ טדנעוו

 ןעמוק ןעק סע ; ןעבָאה טינ ארומ ןייק רָאנ וטספראד טצעי ---

 טגָאזעג רע טָאה ,סעלַא וצ טעטיירעברָאפ ןיב ךיא .?ליוװ סע רעוו
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 זיא ןעגָאװו רעד ןוא ןערָאװעג טכַאמעגוצ זיא ןעגאוו ןופ ריהט יד
 .קעװַא

 -עס רעד ןענופעג טצעי ךיז טָאה טרָאפ עגַאל ַא ריפ סָאװ ןיא
 -ליּפעג ןוא טרערעג ךָאו עצנַאג ַא טָאנעס ןיא טָאה רעכלעוו רָאטַאנ
 !עביג סָאװ יד ןעגעג ןעלטימ עגנערטש ןעמהענ לָאז ןעמ זַא ,טרעד
 ? ןעוואלקש ענעפָאלטנע וצ עפליה

 עֶלַא ןוא טַאנעס ןיא טדערעג טָאה רָאטַאנעס רעטוג רעזנוא ןעוו
 טניימעג רע טָאה ,טנַאלַאט רענדער ןעסיורג ןייז טרעדנואוועב ןעבָאה
 יד ןענעג ןעטערטפיוא ןייז טימ הבוט עכיורג ַא דנַאל םעד טוהט רע זַא
 ןעהעזעג טינ טָאה רע ל?לייוו ,ןעוואלקש ענעפָאלטנע ןופ סרעצישעב
 ןעו רעבָא ; עכילקילגנוא יד ןופ ןעדייל יד טלהיפעג טינ טָאה ןוא

 ןעהעזעג טָאה רע ןעוו ,ןעגיוא ענייז ראפ ןעמוקעגרָאפ זיא לאפ ַאזַא
 -יריורט םעד ןוא רעטומ רעכילקילגנוא ןייא ןופ ןעדייל עכילקערש יד

 -ענסױרַא ךיז טָאה ןאד ,דניק ןעטצישעבנוא ןייא ןופ דנַאטשוצ ןעג
 ,ןעזייא ןוא ןייטש ןופ טינ זיא רָאטַאנעס רעמירַא רעזנוא זַא ןעזיוו
 .ןעלהיפעג ןוא ץרַאה טימ ןַאמ א זיא רע סָאד

 -ילָאּפ ַא ןעוועג רָאטַאנעס רעזנוא זיא ,זיא ךאז יד יו רעבָא
 ענענייא ןייז טַאהענ טכַאנ יד רע טָאה ראפרעד ןוא רעדניז רעשיט
 .ףָארטש

 ָאייהָא ןופ דרע עכייוו יד ןוא טנעגערעג טייצ עגנַאל ַא טָאה סע
 יוזַא ןעוועג עטָאלב יד זיא רעצעלּפ עלעיפ ןיא .גיטָאלב ןערָאװעג זיא

 לָאז ןעמ םוא רעצעלק עסיורג ןעגעל טזומעג טָאה ןעמ סָאד ,ףעיט
 ןעגייווצ טגיילעג ןעמ טָאה רעצעלק יד ףיוא .ןערהָאפ ןענעק ןעטרָאד
 ןערהָאפ וצ טאלג ןייז לָאז סע ,דרע ןעטָאשעג ןעמ טָאה םעד ףיוא ןוא

 יעגּפָארַא רע טָאה ןעמוקעג זיא ןעגער רעקרַאטש ַא ןעוו .ןהעג רעדָא
 .טלעקָאשעגמורַא ךיז ןעבָאה רעצעלק יד ןוא דרע יד ןעשַאװ

 .ןערהָאפ וצ רָאטַאנעס רעזנוא ןעמוקעגסיוא זיא געוװ ַאזַא ףיוא
 ןענייז דלַאב .ןרעדנַא ן'פיוא ץָאלק ןייא ןופ טצנַאטעג טָאה ןעגאוו רעד

 סָאװ יד ןוא עטסרעטניה יד דלַאב ,רעדער עטסרעדָאפ יד ןעקנוזעג
 ןערָאװעג ןעפרָאװעג לָאמ עלַא ןענייז ןענאוו םעד ןיא ןעכעזעג ןענייז
 טשרע .קערש ענייא ןיא ןעוועג ןענייז ןוא ןרעדנַא ן'םיוא רענייא
 ןוא עטָאלב רעד ןופ ןעכָארקעגסױרַא ייז ןענייז טכַאנ רעד ןיא טעּפש
 ,זיוה-ָסראַפ רעסיורג א ןופ ריחט רעד וצ ןערהָאפעגוצ ןענייז
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 רהיא ןענייז סָאװ רעדניק ייווצ יד ןופ רענייא טָאה ,עמאמ ---

 ,םערָא רהיא גידנערהירנא טכייל ,טנָאזענ רהיא וצ ,ןעגנאגעגכָאנ

 ? ןעבעגקעוַא וטסליוו ןעכאז עזעיד

 רעכייוו ַא טימ טרעפטנעעג יז טָאה ,רעדניק עבעיל עניימ ---

 ירנעה רעטבעילעג ןוא רערעייהט רעזנוא ןעוו .עמיטש רעטסנרע ןֹוא

 טלָאװ ןטוהט רימ סָאװ ןעהעז טלָאװ ןוא לעמיה ןופ ןעקוקּפָארַא טלָאװ

 ןעזָאלעג טינ ךימ טָאה ץרַאה ןיימ .ןעדעירפוצ טסכעה ןעוועג רע

 -על סָאװ עכלעזַא וצ רעדָא ןעשנעמ עניימעג וצ ןעכַאז יד ןעבעגקעווַא

 -וצ ַא טָאה עכלעוו ,רעטומ ַא וצ סע בעיג ךיא רעבָא ,ךילקילנ ןעב

 ףָאה ךיא ןוא ,רימ רַאפ רהעמ טעדייל סָאװ ןוא ץרַאה ערענעכָארב

 .הכרב ןייז ןעקיש טָאג טעוװ טימרעד זַא

 קנארש א ןופ ןעמונעגסיורַא דריוב סעסימ טָאה רעטעּפש עלייוו ַא

 שיט ןייב טצעזעג ךיז טָאה ןוא רעדיילק ענעגייא ערהיא ןופ רָאֶאַּפ ַא

 -נייל ןעכַאמ ןעמונעג ייז טָאה ןוא ,דנַאה ןיא ?עדָאנ ןוא רעש ַא טימ

 ייברעד טייבראעג טָאה יז .ןעהטארעג רהיא טָאה ןַאמ רהיא יװ ,רעג

 -ָאוו ַא ןוא ףלעווצ ןעגָאלשעג טָאה ?עקניוו ןיא רעגייז רעטלַא רעד זיב

 .ריהט םוצ ןערהָאפעגוצ זיא ןענ

 -יא ןייז טימ גידנעמוקניירַא טגָאזעג ןַאמ רהיא טָאה ,ירעמ ---

 וצ טייצ זיא סע ; ןעקעוופיוא יז טזומ וד ,דנַאה ןיא רעהיצרעב

 .ןערהָאפ

 -נייא ייז ןוא ןעכאז יד ןעמונעגנעמאזוצ לענש טָאה דריוב סעסימ

 -ָארטעגניירַא ךיילג טָאה ןַאמ רהיא ןעכלעוו ,ןעטסַאק ַא ןיא טקַאּפעג

 -ןַאמ ןעגנַאל א ןיא ןָאהטעגנָא ,אזילע ןעמוקעגניירַא זיא דלַאב .ןעג

 -לֵאהעג יז טָאה דניק רהיא ; ּפָאק ן'פיוא לַאש ןוא טוה ַא טימס ,לעט

 ןעגאוו םוצ טרהיפעג לענש יז טָאה דריוב .רמ .סמערָא יד ףיוא ןעט

 -עזעג זיא אזילע ןעוו .רהיא רעטניה ןעגנאגעג זיא דריוב סעכימ ןוא

 .ךיז ןענעגעז וצ ,דנַאה רהיא טקעטשעגסיורא יז טָאה ןעגָאװ ןיא ןעס

 ןוא טכיזעג ס'דריוב סעסימ ףיוא ןעגיוא ערהיא טלעטשעגנָא טָאה יז

 יז ; טגעוועב ךיז ןעבָאה ןעּפיל ערהיא .ןעגָאז סעּפע טלָאװעג טָאה

 יד טלהעפעג רהיא טָאה סע רעבָא ,לָאמ ייווצ ,לָאמ ןייא טריבורּפ טָאה

 ,קילב ןעכילסעגרעפנוא ןא טימ ןעביוא ְּךָאנ גידנעגייצ ןוא ,ךארּפש

 .טכיזעג רהיא טקעדעב טָאה ןוא ץיז רהיא ןיא ןעלאפעגקירוצ יז זיא
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 סע זומ ןעמ .ןעמהענרעבירַא יז לעװ ךיא ןוא ,דייהרעליטש ןעכַאמ
 ָאד סָאװ ןעקרעמ טינ לָאז ןעמ זַא ,דייהרעטלעטשרעפ ןעכַאמ ךיוא
 ָאשזרוק ךימ טעוו ,יורפ יד ןעטַאטשעב לעוװ ךיא ןעוו .רָאפ טהעג

 ךָאנ ןהענ ןעסובינמָא יד ןענַאװ ןופ עיצנַאטס עטנעהָאנ ַא וצ ןערהיפוצ

 -ראפ רעיפ ,יירד רענייז ַא ןָא ןעמוק ןעסובינמָא עזעיד .סובמולָאק

 -עג ןיב ךיא זַא ,ןעהעזסיוא ָאזלַא טעוװו סָאד .עצנַאטס רעד וצ גָאט

 לעװו ךיא .טַאנעס ןיא ןערהָאפ וצ םוא ןעגָאװ ןיימ טימ רעהַא ןעמוק

 לע ךיא .סרָאטַאנעס עלַא ראפ רעהירפ ץאלּפ ןיימ ףיוא ןייז ָאזלַא

 סָאװ ץעזעג םעד ְךָאנ ןעטרָאד ןהָאה רעסַאנ ַא יװ ןעלהיפ וליפַא ךיז

 -לעה ךיא ןעק לעווייט םוצ סָאװ רעבָא ,ןעכַאמ ןעפלָאהעג בָאה ךיא

 ! ןעפ

 ,ֿפָאק ןייד יו רעסעב ץרַאה ןייד זיא עטכישעג רעזעיד ןיא ---

 עסייוו עניילק רהיא גידנעניילניירַא טגנָאזעג יורפ ןייז טָאה ,ןהאשזד

 ךיד טלָאװ ךיא ןעוו טבעילעג ןעד ךיד ךיא טלָאװ , .ענייז ןיא דנַאה

 טָאה יורפ עניילק יד ?? טסבלעז ךיד וד איוו רעסעב טנעקענ טינ

 רעד סָאד ,ןעגיוא עטכייפ ערהיא טימ ךילבעיל ױזַא ןעהעזעגסיוא
 ןעוו גנוי רעווַארב ַא ןייז ךָאד זומ רע זַא ,טקנעדעג טָאה רָאטַאנעפ

 ָאזלַא .ןעבעיל ךילטפַאשנעדייל ױזַא םהיא לָאז המשנ עכילבעיל ַאזַא

 טרעה :כע סָאװ ןהעז ןהענ וצ יו רהעמ ןָאהט טנעקעג רע טָאה סָאװ

 ךיז רע טָאה ריהט רעד ייב ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו .ןעגָאװ ן'טימ ךיז

 : גידנעלקנייווק טגָאזעג רהיא וצ טָאה ןוא טרהעקעגמוא

 ,םעד ןעגעוו ןעלהיפ טסעוו וד יוװ ,טינ סייוו ךיא ,ירעמ ---

 רעזנוא---ןופ---ןופ ןעכאז אד ןענייז דָאלפוש םענעי ןיא ןעטרָאד רעבָא

 .סױרַא לענש רע זיא סָאד גידנעגָאז .ירנעה

 םעניילק םעד  ןופ ריהט יד טכַאמעגפיוא טָאה דריוב סעסימ

 רָאמָאק םוצ ןעגנאנעגוצ יז זיא דנַאה ןיא טכיל ַא טימ ןוא דעמיצפאלש

 -רעפ ןענעלעג ןענייז ןעטרָאד .דָאלפוש םעד ןענױצעגסױרַא טָאה ןוא

 ןענייז סָאד .גייצלעיּפש ענעדעישרעפ ןוא ןעכאז עשרעדניק ענעדעיש

 סיסימ .ןעברָאטשעג גנַאל טינ זיא סָאװ גנילבעיל רהיא ןופ ןעכַאז ןעוועג

 -יטש ערהיא ןוא דָאלפוש םעד רעביא דייהרעליטש ןעסעזענ זיא דריוב

 ױזַא ןעוועג רהיא ןענייז עכלעוו ןעכאז יד טצענעב ןעבָאה ןערהערט על

 ןוא ןעכאז ןעכוזוצסיוא ןעגנאפעגנָא םאזננַאל יז טָאה ןאד .גילייה

 .לעקעּפ ַא ןעכַאמ ןופרעד ןוא גייצלעיּפש
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 טנייה עקַאט ןוא ןענאד ןופ קעװַא זומ יז ,בייוו ןייפ ,רעה ---

 רנעגעג רעד ןיא ןייז טעוװ ךָאנ רהיא טריּפש סָאװ רוחב רעד .טכַאנייב

 ןעמ טלָאװ ןיילַא יורפ יד ןעוועג טלָאװ סע ןעוו .גָאט רַאפ ןעגרָאמ

 -ניא םעד רעבָא ,ןענאד ןופ קעװַא טעוו רע זיב ןעטלַאהעב טנעקעג יז

 רע .רעכיז ךיא ןיב סָאד ; גיהור ןעטלַאה ןענעק טינ ןעמ טעװ לעג
 רעטסנעפ ן'כרוד קוק ןייא טימ עטכישעג עצנאג יד ןעבראדרעפ ןעק

 ,רימ ראפ הנותח ענהעש ַא ןעוועג טלָאװ סע .ריהט ַא ךרוד רעדָא

 ,ןיינ ! טצעי טּפיוהרעביא ,ןענופעג ןעדייב ָאד ייז טלָאװ ןעמ ןעוו

 .קעװַא טכַאנייב טנייה ןעזומ ייז

 ? ןיהואוו ןוא ? ךילגעמ סע זיא יו ! טכַאנייב טנייה ---
 וליפא ןיוש סייוו ךיא ,טגָאזענ רָאטַאנעפ רעד טָאה ,לעוװ ---

 זיא רע .לעוויטש עגנאל ענייז ןעגיוצעגפיורא רע טָאה ייברעד ,ןיהואוו

 -עג טָאה ןוא טקוקעגסיורא טָאה ןוא רעטסנעפ םוצ ןעגנאגעגוצ ןאד

 .טגָאזעג ךיז וצ רע טָאה ?! עטכישעג עשלעווייט ַא זיא סע , .טכארט

 -לַאהעג סע טָאה לעבייוו עניילק ןייז .?ןערעוו ןָאהטעג זומ סע רעבָא

 ךיז ןעזָאל םהיא ןוא ןעכערברעטנוא וצ טינ םהיא רעסעב רַאפ ןעט

 .ןעדיירסיוא

 ,ןַאמ רעטוג ַא רענייא ָאד זיא ָאד ,טגָאזעג רע טָאה ,וטסהעז ---

 רעהַא זיא רע .ּפמָארט ןַאװ ןעמָאנ ן'טימ ,טנעילק רעטלא ןַא רעניימ

 רע .ןעוואלקש ענייז טיירפעב טָאה ןוא יקָאטנעק ןופ ןעמוקעגרעבירַא

 םעד רעטניה ,לעכייט ןופ ףיורא ליימ ןעבעיז ץאלּפ ַא טפיוקעג טָאה

 גיהטענ ןעבָאה ייז ןעוו רעסיוא ,טינ טהעג שנעמ ןייק ואוו ,דלַאװ

 טכייל ױזַא טינ ןעק ןעמ סָאװ ץאלּפ ַא זיא סָאד ןוא ,ןהעג וצ ןיהַא

 ןעק רענייק סָאװ זיא הרצ יד .רעכיז ןייז יז טעוװו ןעטרָאד ,ןעניפעג

 .ר י מ רעסיוא טכַאנ ייב ןערהָאפ טינ ןעגאוו ַא טימ ןיהַא

 רעטנעכייצעגסיוא ןייא ןיא .ָאשזדוק ? טינ סָאװ ראפ ---

 .רעשטוק
 םעד ןהעגרעבירַא לָאמ ייווצ ףראד ןעמ .הרצ יד זיא ָאד טָא --

 רעד יוװ ךילרהעפעג ױזַא זיא ננאנרעבירַא רעטייווצ רעד .לעכייט

 -עגרעבירַא ןיב ךיא .ןָאהט וצ ױזַא יו סייוו ןעמ ןעדייס ,רעטשרע
 יד ןעק ךיא ןוא לָאמ רעטרעדנוה לעכייט םעד דרעפ ןיימ טימ ןעטיר

 .ןייז ױזַא סע זומ ָאזלַא ,טינ סע ןעק רערעדנַא ןייק ,דנענעג עצנַאג

 סָאד ןוא דרעפ יד ןענַאּפשנייא ָאשזדוק זומ רעגייז ַא ףלעווצ םורַא
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 יו ןעבעילבעג טינ געוו רערעדנַא ןייק ָאזלַא זיא רימ .,עפלעה טנעק

 טינ ךיא טלָאװ םהיא ןהֶא ןעד ,ןעפיולטנע ןוא דניק ןיימ ןעמהענ וצ

 .טבעלעג

 ? טינ ןַאמ ןייק וטסָאה --

 רעכלעוו ,רעטסַאמ רעדנַאנַא וצ טגנאלעב רע רעבָא ,סעי --

 ןוא ןעהעז ךימ ןעמוק טינ םהיא טזָאל רע .םהיא וצ טכעלש רהעז זיא

 רעד ןיא רעטנורַא ןעפיוקרעפ םהיא טעװ רע זַא םהיא טעשארטס רע

 .ןעהעז טינ לָאמנייק רהעמ ןיוש םהיא לע ךיא זא קנעד ךיא .הטוַאס

 -רעוו עזעיד טדערעגסיוא טָאה יז ןעכלעוו טימ ןָאט רעניהור רעד

 זיא יז זַא ,ןעקנעד ןעכַאמ קילב ןעטשרע ן'ףיוא טנעקעג טלָאװ ,רעט

 רעכלעוו ץרעמש רעפעיט רעכילדנענוא רעד רעבָא ,גיטילבטלַאק ץנַאנ

 ץנַאג טָאה ןעניוא עצרַאװש ערהיא ןופ קילב םעד ןיא ןעגעלענ זיא

 .ןעזעיוועג סרעדנַא

 סעסימ טָאה ? יורפ עמירָא ןיימ ,ןהעג וצ וטסקנעד ואוו ןוא ---

 .טגערפעג דריוב

 זיא .זיא סָאד ואוו ןעסיוו רָאנ טלָאװ ךיא ןעוו ,ַאדַאנַאק ןיא --

 ןעכאפנייא ןייא טימ טגערפעג יז טָאה ? אדַאנַאק ךָאנ טייוו רהעז סע

 .דריוב סעסימ ייב ןָאט ןעכיליורטוצ

 -עגסיורַא גידנעליוו טינ דריוב סעסימ טָאה ! יורפ עמירָא ---

 .טדער

 .טגערפעג טסנרע יורפ יד טָאה ? טייוו רהעז סע זיא ---

 ןעלעוו רימ רעבָא ! דניק סעמירָא ,טסקנעד וד יו רעטייוו ---

 יד רהיא ראפ ךַאמס ,הַאניד .ןָאהט ריד ראפ ןענעק רימ סָאװ ןעהעז

 "רעד ןיא ןוא ,ךיק רעד ןופ טנעהַאנ ,רעמיצ םענעגייא ןייד ןיא טעב

 בָאה לייוורעד .רהיא ראפ ןָאהט ןעק ךיא סָאװ ןעהעז ךיא ?עוװ הירפ

 ךיד טעוו רע ,טָאג ףיוא ךיז זָאלרעּפ .יורפ עמירָא ,טינ ארומ ןייק

 .ןעצישעב

 -יצ ןיא ךיז וצ קירוצ ןיירַא ןענייז ןַאמ רהיא ןוא דריוב סעסימ

 טָאה ןוא רעייפ ןעבענ להוטשינעיוו ַא ףיוא טצעזענ ךיז טָאה יז .רעמ

 רעמיצ ןיא ןעגנאגענמורא זיא דריוב .רס .טכארטעג ןוא טגעיוועג ךיז

 ! םוה ! םוה : ןהייצ יד ןעשיווצ טלעמרומעג טָאה ןוא קירוצ ןוא ןיה

 ןוא יורפ ןייז וצ ןעגנאגעגוצ רע זיא ךילדנע ! עטכישעג עטכולפרעפ ַא

 : טגָאזעג טָאה
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 ,ייווצ ןערָאלרעּפ בָאה ךיא .טימ רימ טימ רהיא טלהיפ ןאד ---
 ןענַאװ ןופ ןעטרָאד ןעבָארגעב ןעגעיל ייז ןוא ,ןרעדנַא ן'כָאנ ענייא
 ןיב ךיא .ןעבעילבעג רימ זיא רָאנ רענייא רעזעיד .קעװַא ןיב ךיא
 .בָאה ךיא סָאװ סעלא זיא רע .,םהיא ןהֶא ןעפָאלשעג טינ לָאמ ןייק

 ןוא ,טכַאנ ןוא גָאט ץלָאטש ןיימ ןוא טסיירט ןיימ ןעוועג זיא רע
 --- ןעמהענקעווַא רימ ןופ טלָאװעג םהיא ייז ןעבָאה ,םַאדַאמ ,טצעי
 -ַאמ ,הטואס רעד ןיא ןעטרָאד ןעפיוקרעפ םהיא --- ןעפיוקרעפ םהיאי

 ןייז ןיא זיא סעכלעוו ,דניק לעקערב ַא ,ןײלַא ןייז לָאז רע ,םַאד
 טלָאװ ךיא .,רעטומ ןייז ןהֶא טונימ ןייא ןעוועג טינ ןעבעל ןעצנַאג
 ןעוועג הטרעוו טינ טלָאװ ךיא ןוא ,םַאדַאמ ,ןעטלַאהעגסיױוא טינ סע

 טסואוועג בָאה ךיא ןעוו ןוא .,ןעזָאלרעד סע טלָאװ ךיא ןעוו ןעבעל וצ

 זיא רע ןוא ןעבעירשעגרעטנוא ןעוועג ןיוש ןענייז ןערעיּפַאּפ יד זַא
 ןיב ןוא ןעמונעגטימ טכאנייב םהיא ךיא בָאה ,ןערָאװעג טפיוקרעפ
 -עג םהיא טָאה סָאװ ןַאמ רעד -- ; טגָאיעג ךימ ןעבָאה ייז .קעװַא
 -עג ןיוש ןענייז ייז .ןעשנעמ ס'רעטסַאמ םעד ןופ רָאָאּפ ַא ןוא טפיוק
 .רימ ןופ טייוו טינ גידנעפיול טרעהעג ייז בָאה ךיא ,רימ רעטניה ןעוו
 ןיב ךיא ױזַא יו ןוא זייא ן'פיוא ןעגנורּפשענפױרַא ךיילנ ןיב ךיא
 סָאד ,זיא טסואוועג בָאה ךיא סָאװ סעֶלַא .טינ ךיא סייוו רעבירַא
 .גערב ן'פיוא טרהיפעגפיורַא ךימ טָאה ןַאמ ַא

 -עג ןיא יז .טנייוועג טינ טָאה ןוא טצפיזעג טינ טָאה יורפ יד
 ,טנעקירטעגסיוא ןענייז ןערהערט יד ואוו ,דנַאטשוצ םעד ןיא ןעוו
 ןוא ,ןעדייל ערהיא טלהיפעג ףעיט טָאה רהיא םורַא רערעדעי רעבָא

 -עב יד ןוא רעדניק יד .ןעניוא ערעייז ןופ ןעסָאנעג ןעבָאה ןערהערט
 יד טשיוװעג ךיוא ךיז ןעבָאה ,ייברעד ןעוועג ןענייז עכלעוו ,עטנעיד
 .ןעגיוא

 ? שנעמ רעטונג ַא זיא רעטסַאמ ןייד זַא טנָאזעג ךָאד טסָאה וד --
 .ןעגנאגעגוצ רהיא וצ זיא רעכלעוו ,טגערפעג דריוב .רמ רהיא טָאה

 לָאמ עלַא סָאד לעוו ךיא ..רעטסַאמ רעטוג ַא ןעוועג זיא רע --

 רעבָא ,רימ וצ טוג ןעוועג ךיוא זיא סיסימ ןיימ ןוא .,ןעגָאז םהיא ףיוא
 ןַאמ א ןעוועג גידלוש ןענייז ייז ,ןעפלעה טנעקעג טינ ךיז ןעבָאה ייז

 -עג ןעוועג ןענייז ייז .,דניק ןיימ טגנאלרעפ טָאה ןַאמ רעד ןוא דלעגנ

 -עבעג טאה סיסימ יד יו טרעהעג בָאה ךיא  .ןָאהט וצ סָאד ןעגנואווצ
 יעג טיִנ טָאה רע רעבָא ,ןָאהט טיִנ סע לָאז רע זַא רעטסָאמ םעד ןעט



 98 ןָאטס רעשטיב טעיררעהי

 .ןעפורעגסיוא רערעדעי טָאה ! זייא ן'טימ רעבירַא --
 רעבירא ןיב ךיא ; טגָאזעג םאזננַאל יורפ יד טָאה ,סעי ---

 -ניה טנעהַאנ רָאנ ,רימ רעטניה ןעוועג ןענייז ייז ?ייוו ,זייא ן'טימ

 .ןעוועג טינ זיא געוו רעדנַא ןייק ןוא --- .רימ רעט

 -וצ ןיא ןיא זייא רעד .טגָאזעג ָאשזדוק טָאה ,סיסימ ,ךא --

 .ןעטייז עלַא ףיוא ךייט ןיא םורַא טמיווש ןוא רעקיטש ענעכָארב

 יז טָאה ! טסואוועג סע בָאה ךיא ,טסואוועג סע בָאה ךיא - -

 -עג טינ רָאג בָאה ךיא ! ןָאהטענ סע בָאה ךיא רעבָא .טגָאזעג דליוו

 ! טרַאעג טינ ךימ טָאה סע .טינ ןעק ךיא וצ ,ןעק ךיא זצ טקנעד

 -ענ רעבָא רימ טָאה טָאג .טנעקעג טינ ךיא בָאה ןעברַאטש יו רהעמ

 -ורּפ ייז זיב ,ןעפלעה ןעק טָאג טייוו יו טינ סייוו רענייק ,ןעפלָאה

 .ןעגיוא עדנעמאלפ טימ טצעזעגוצ יורפ יד טָאה ,ןעריב

 .טגערפעג דריוב .רמ טָאה ? ןיוואלקש ַא ןעוועג וטזיב ---

 .יקָאטנעק ןיא ןַאמ ַא וצ טגנַאלעב בָאה ךיא ,ררעה ,סעי ---

 ? ריד וצ טכעלש ןעוועג רע זיא ---

 ,רעטסַאמ רעטונ ַא ןעוועג זיא רע ,ררעה ,ןייג ---

 ? ריד וצ טכעלש ןעוועג סיסימ ןייד זיא ---

 טוג ןעוועג לָאמ עלַא זיא סיסימ ןיימ ! ןיינ --- ררעה ,ןיינ ---

 ,רימ וצ

 םייה עטוג ַא ןעזָאלרעּפ וצ ןעניואוועב ךיד טָאה עשז-סָאװ ---

 ? רהאפעג אזא ןיא ןעפראווניירַא ךיז ןוא ןעפיולטנע וצ ןוא

 -הענכרוד ןוא דריוב סעסימ ףיוא ןָאהטעג קוק ַא טָאה יורפ יד

 טהעג יז זַא טקרעמעב יז טָאה קילב ןעפרַאש רהיא טימ רהיא גידנעמ

 .דיילק רעיורט רעפעיט ַא ןיא ןָאהטעגנָא

 -רעפ לָאמ ַא רהיא טָאה ,טנָאזעג גנולצולּפ יז טָאה ,םַאדַאמ ---

 ? דניק ַא ןערהָאל

 סיר ַא ןעוועג זיא סע ןוא טעטראוורענוא ןעוועג זיא ענארפ יד

 ייז ןעבָאה קירוצ טַאנָאמ ַא טימ טשרע ןעד ,דנואוו עשירפ ַא ןיא

 .דניק עטבעילעג רהעז ַא ןעבארגעב

 -נעפ םוצ ןעגנאגעגוצ זיא ןוא טהערדעגמוא ךיז טָאה דריוב .רמ

 טָאה יז .ןייוועג א ןיא ןעכָארבעגסיױא טָאה דריוב סעסימ ןוא רעטס

 : טגערפעג טָאה ןוא טסאפעג דלַאב רעבָא ךיז

 .דניק ַא ןערָאלרעּפ בָאה ךיא ? סָאד וטסגערפ סָאװ וצ ---
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 ס'דריוב סעסימס ףיוא ןעזיוועב גיטנעק ךיז טָאה לעכיימש ַא
 ",ןעהעז ןעלעוו רימ , : טרעפטנעעג טָאה יז ןעוו םינּפ

 -עגנָא רעדעיו דריוב .רמ טָאה ןעגייוושליטש ןעצרוק ַא ךָאנ
 : ןעגנַאפ

 .בייוו ןיימ ,רָאנ גָאז ---|
 ? רעטייוו זיא סָאװ +,ונ ---

 טסקעד וד ןעכלעוו טימ ,לעטנַאמ רעטלַא רעד זיא ןעטרָאד ---
 רהיא וטסלָאװ רעמָאט ,עלייוו ַא וצ ךיז גייל ךיא ןעוו רעביא ךימ/

 .רעדיילק ףראד יז --- ,ןעבעגעגקעווַא
 טָאה ןוא לאז ןיא טקוקעגניײרַא הַאניד טָאה טנעמָאמ ןעזעיד ןיא

 .סעסימ יד ןעהעז וצ טשניוו יורפ יד זַא ,טגָאזעג
 יז ְּךֶאנ ,ךיק ןיא ןעגנאגעג עדייב ןענייז דריוב סעסימ ןוא .רמ

 גראווניילק יד .ךעלגניא ערעטלע ייווצ ערעייז ןעגנאגעגכָאנ ןענייז

 .ןעפַאלשעג ןיוש ןעבָאה
 ןעטכארטרעפ ַא טימ .רעייפ םייב ןעסעזעג טצעי זיא יורפ יד

 ןיוש טָאה יז .ןעמאלפ יד ףיוא טקוקעג יז טָאה קילב ןעגירעיורט ןוא
 -עג רעהַא זיא יז ןעוו יו ןעהעזענסיוא סרעדנַא ץנַאנ ןעגעווטסעד ןופ
 .ןעמוק

 -עג דריוב סעסימ טָאה ? ןעהעז וצ ךימ טגנאלרעפ וטסָאה ---
 עמירֶא 4 רעסעב ?עסיבַא וטסלהיפ .עמיטש רעכייוו ַא טימ טגערפ

 ! יורפ
 טָאה ןאד .רעפטנע רעד ןעוועג זיא ץפיז רענידרעטיצ רעגנאל ַא

 טימ טקוקעגנָא יז טָאה ןוא ןעניוא עצראווש ערהיא ןעביוהעגפיוא יז
 רעניילק רעד ייב סָאד ,קילב ןעדנעטעב ןוא ןעטלעפייווצרעפ ַאזַא
 .ןעגיוא יד ןיא ןערהערט טלעטשעג ךיז ןעבָאה יורפ

 ןענייז ריס ; ןעבָאה טינ ארומ ןייק ךאז ןייק ראפ טסלָאז וד ---

 ןוא טזיב וד ןענאוו ןופ רימ ?לייצרעד ! יורפ עמירָא ,דניירפ ענייד
 ? טסגנאלרעפ וד סָאװ

 .טגָאזעג יורפ יד טָאה ,יקָאטנעק ןופ ןעמוקעג ןיב ךיא ---
 .גידנעשימניירַא ךיז טגערפעג דריוב .רמ טָאה ? ןעוו --
 .טכַאנ ייב טנייה ---
 ? ןעמוקעג וטזיב ױזַא יו --
 .זייא ן'רעביא רעבירַא ןיב ךיא ---
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 רניק ןיימ ייז ןעבָאה ! יררעה ןיימ ,/ : "ראו ,ןעגנורּפשעגפיוא

 "4? טּפַאכעג

 ךיילג רע זיא ,עמיטש סרעטומ ןייז טרעהרעד טָאה דניק סָאד ןעוו

 זיא רע ,ָא .ןעפָאלעגוצ רהיא וצ זיא ןוא עינק ס'ָאשזרוק ןופ ּפָארַא

 .ןעפורעגסיוא יז טָאה "?! ָאד זיא רע ! ָאד

 ,עמיטש רעגידרעטיצ ַא טימ טגָאזעג יז טָאה ,םַאדַאמ ,הֶא --

 ! ןעמהענ טינ םהיא טזָאל ! זנוא טצישעב

 -ימ טָאה ,יורפ עמירָא ,ןערהיר טינ ָאד ךייא לָאז רענייק ---

 ןרעכיז ַא ףיוא טייז רהיא .גנורעכיזרעפ טימ טגָאזעג דריוב סעס

 .טינ ארומ ןייק רָאנ טָאה .ץאלּפ

 -עב טָאה ןוא טגָאזעג יורפ יד טָאה ! ןעפלעה ךייא לָאז טָאג --

 ,לעגניא רעניילק רעד דנערהעוו ; טנייוועג טָאה ןוא םינּפ רהיא טקער
 .סיוש ן'פיוא ןעכָארקעג רהיא זיא ,ןענייוו יז גידנעהעז

 ןעגנולעג דלַאב זיא דריוב סעסימ רעכילדניירפ ןוא רעטוג רעד

 -עב ןוא עכייוו ַא טכַאמעג רהיא ראפ טָאה ןעמ .ןעניהורעב וצ יז

 ןעהורסיוא טגיילעג דלַאב ךיז טָאה יז .רעייפ ןעבענ טעב עכילמעווק

 -עג זיא דניק סָאד .ןערָאװעג ןעפָאלשנַא טסעפ דלַאב ךיוא זיא ןוא

 וויטקניטסניא םהיא יז טָאה ףָאלש ןיא וליפא .רהיא ןעבענ ןעגעל

 .ןעמהענוצ טינ םהיא לָאז ןעמ זַא ,ןעמונעגמורַא ןעטלַאהעג

 -רעדנָאז יו ןוא ,לאז ןיא קירוצ ןיירַא ןענייז דריוב סעסימ ןוא .רמ

 ןעבָאה ,ךערּפשעג ןענידרעהירפ םעד טיול ,ןענייש טינ לָאז סע רַאב

 .ןעהעשעג טָאה סָאװ םעד ןענעו טרָאװ ַא טדערעג טינ טצעי ייז

 טָאה דריוב .רמ ןוא קָאז ַא ןעקירטש טצעזעג ךיז טָאה דריוב סעסימ

 .גנוטייצ יד ןעזעל רעדעיוװ ןעמונעג טש'רמולכ

 -קעװַא טגָאזעג ךילדנע דריוב .רמ טָאה ? ןייז יז ןעק רעוו ---

 .גנוטייצ יד גידנענייל

 -עב לעסיבא ןעלהיפ ךיז טעוװ ןוא ןעהורסיוא ךיז טעוװ יז ןעוו ---

 .ןעגערפ יז רימ ןעלעוו ,רעס
 רע ןעוו .,טגָאזעג דריוב .רמ טָאה ,בייוו ןייס ,רָאנ רעה ---

 .גנוטייצ רעד רעביא טכארטרעפ ןעסעזעג עלייוו ַא זיא

 ? רערעייהט ןייפס ,זיא סָאװ ---

 סע לָאז ןעמ ןעוו  ,דיילק ןייד ןָאהטנָא טנעקעג יז טלָאװ --

 .ריד רַאפ רעכעה ןייז וצ טנייש יז ? ןעכַאמ רעגנעל לעסיבַא
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 רעזעיד ייב .ךיק ןיא סיסימ יד ןעבָאה ףראד ןעמ זַא טעדלעמעגנָא
 טלהיפעג רָאטַאנעס רעזנוא ךיז טָאה גנוכערברעטנוא רעכילצולּפ

 א טימ לעבייוו עניילק ןייז טקוקעגכָאנ טָאה רע .טבעלענּפָא לעסיבַא

 ןעמונעג רע טָאה ןאד ,קילב ןעטסנרע בלַאה ןוא ןעגידלעכיימש בלַאה

 : .גנוטייצ יר ןעזעל

 ,עמיטש ס'יורפ ןייז טרעהרעד ךיז טָאה םורא עלייוו ַא ןיא

 : ןעפורעגסיוא ןָאט ןעטנערעגפיוא ןוא ןעלענש א ןיא טָאה עכלעוו

 .ןעבָאה ךיד ףראד ךיא ,רעהַא םוק ! ןהאשזד ! ןהאשזד
 ןיא ןעגנאגעגניירא זיא ןוא גנוטייצ יד טגײלעגקעװַא טָאה רע :

 -רעדיוש םעד ראפ רעטלעמוטוצ ַא ןהעטש ןעבעילבעג זיא רע .ךיק

 עטיובעג ךַאװש עגנוי ַא --- .ןעהעזרעד טָאה רע סָאװ דליב ןעטפַאה

 -ּפָארַא ןעקָאז יד ,רעדיילק ענערהָארפרעפ ןוא ענעסירוצ טימ יורפ

 ַא ןעגעלעג זיא ,סיפ עטניטולברעפ ןוא ענעטינשוצ יד ןופ ןעסירעג

 טָאה טכיזעג רהיא ףיוא ?הָאוװבֶא ,ןעלהוטש ייווצ ףיוא עטיוט בַלַאה

 יז רעכלעוו וצ עסַאר רעטעטכארעפ רעד ןופ ןעכייצ רעד ןעהעזעג ךיז

 -עיט ןוא רעניריורט רהיא ןופ קילבנא רעד טָאה ְךֶאד ,טרעהעג טָאה

 טנעקעג טינ ןעצרעמש עפעיט ןופ קורדסיוא רעד ןוא טייהנהעש רעפ

 ןוא טמעהטאעג רעווש טָאה רע .גנוקריוו יד ןערילרעפ םהיא ףיוא

 עטלַא יד ,טסנעיד עצרַאװש רהיא ןוא יורפ ןייז .ןעגיוושעג טָאה

 "עג יד ןרעטנימוצּפָא טגיטפעשעב ןעוועג ןענייז ,הַאניד עטנַאט

 דניק רהיא ןעטלַאהעג טָאה ָאשזדוק רעטלא רעד דנערהעוו ,עט'שלח

 ןוא ךעלקעז ןוא ךיש יד ןעגױצענּפָארַא םהיא טָאה ןוא עינק יד ףיוא

 .ךעלסיפ עטלַאק ענייז טמעראוועג םהיא טָאה

 הַאניד עטְלַא יד טָאה ,ןעקוק וצ רהיא ףיוא רעצ א זיא סע ---

 ןיא טייקמיראוו רעד ןופ ן'שלח טזומעג טָאה יז .טגָאזעג גידיילטימ

 -עג ךימ טָאה ןוא עטרעטַאמרעפ ַא ןיוש ןעמוקעג זיא יז .,ךיק רעד

 טגערפעג יז בָאה ךיא ןעוו .ןעמעראוונָא ָאד ךיז ןעק יז ביוא טגערפ

 ערהיא יוװ .תושלח ןעלַאפעג ייּברעד יז זיא ,טמוק יז ןענַאװ ןופ
 .טיײברַא ערעווש גינייוו ןָאהטענ יז טָאה ןעגייצ דנעה

 -עג ריילטימ טימ רריוב סעסימ טָאה ! סינעפעשעב עמירָא ---
 עסיורג ערהיא טכַאמענפיוא םאזננַאל טָאה יורפ יד דנערהעוו ,טגָאז

 .קילב ןעּפמוטש ַא טימ טקוקעג רהיא ףיוא טָאה ןוא ןעגיוא עצראווש

 ןיא יז ןוא קערש טימ טמאלפעגפיוא טכיזעג רהיא טָאה גְנולְצולַּפ
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 "עג םהיא טָאה יורפ ןייז כָאװ ןָאהט טנעקעג טינ סיוועג טלָאװ רע
 -עגנֶא ראפרעד טָאה ןוא טסואוועג ךילריטַאנ סע טָאה יז .טגערפ
 -עגסיוא ,טהערדעג ךיז ,טסוהעג טָאה רע .טייז עכַאוװש ןייז ןעפירג
 םהיא טָאה יז .טרעפטנעעג טינ ץלַא טָאה ןוא ןעלירב ענייז טשיװ
 : טדערעג רעטייוו ןוא ןעזָאלענּפָא טינ רעבָא

 ,ןהַאשזד ,ןָאהט סע טסלָאװ וד יוװ . ,ןעהעז ןעלעוו טלָאװ ךיא ---

 זיא יורפ ַא ןעזָאלנײרַא טינ ! ןעהעז ןעלעוו ךילקריוו סע טלָאװ ךיא

 -קעוַא יז רעדָא .לעיּפשייב םוצ ,םערוטש-עענש ןעטלַאק ַא ןיא זיוה

 -ענ ָאד טסלָאװ וד ? ןָאהטעג סָאד וטסלָאװ ,סינגנעפעג ןיא ןעקיש
 ! טייקש'הירב עסיורג ַא ןעזיוו

 טָאה ,טכילפ עכילצרעמש רהעז ַא ןעוועג סע טלָאװ ךילריטַאנ ---
 .עמיטש רעכאווש ַא טימ ןעגנאפעגנָא דריוב .רמ

 זַא ,טסייוו וד ! טרָאװ םעד טינ ץונעב ! ןהאשזד ,טכילפ --

 ןעשנעמ ןעו ! טכילפ ַא ןייז טינ ןעק כע ,טכילפ ןייק טינ זיא סע
 ייז ייז ןעלָאז ,ןעפיולטנע ןעלָאז ןעוואלקש ערעייז זַא ,טינ ןעליוו

 טלָאװ ךיא ןעוו .גנוגייצרעביא ןיימ זיא סָאד .ןעלדנַאהעב רעסעב
 (ןעבָאה טינ לָאמנייק ייז לעװ ךיא זַא ףָאה ךיא ןוא) ןעוואלקש טַאהעג
 ןופ ןוא ,ןעפיולטנע רימ ןופ ןעלעוו ייז יו ןעהעז ןעלעוו ךיא טלָאװ

 זיא ןעמ ןעוו טינ טפיולטנע ןעמ זא ריד גָאז ךיא .ןהאשזד ,ךיוא ריד
 ןיוש ייז ןעדייל ןעפיולטנע עכילקילגנוא עזעיד ןעוו ןוא .ןעדעירפוצ

 וצרעד ךָאנ לָאז ןעמ זַא ,קערש ןוא טלעק ,רעגנוה ןופ גונעג םעד ןהָא
 טינ סָאד לעװ ךיא ,ץעזעג ןייק רעדָא ץעזעג ! ןעטערטפיוא ייז ןעגעג
 ! ןעפלעה ױזַא טָאג רימ לָאז ,ןָאהט

 .ןערהעלקרע ריד ּךימָאל ,ערעייהט ןייפ ,ירעמ ,ירעמ ---
 "רע טּפיוהרעביא ,ןהאשזד ,ןעגנורהעלקרע טנייפ בָאה ךיא --

 לָאמ עלַא טניפעג טייל עשיטילָאּפ רהיא .ךאז אזַא רעביא ןעגנורהעלק

 רעבָא .טינ ךייא טסַאּפ עכלעוו ךאז עטכער ַא ןעדיימוצסיוא געוו ַא
 ןעק ךיד .הטומ םעד טינ רהיא טָאה ןערהיפכרוד םוצ טמוק סע ןעוו
 רעגינעוו טינ ץעזעג םעד ןופ טינ טסלַאה וד ,ןהַאשזד ,טוג ץנַאג ךיא
 יז טסעוו וד --- .רימ טימ ךיילג ןָאהט טינ סע טסעוו וד ןוא ,רימ רַאֿפ
 .ןעביירט טיג

 ַא ,ָאשזרוק רעטלַא רעד טָאה טנעמָאמ ןעשיטירק ןעזעיד ןיא
 טָאה ןוא ריהָט ןיא ּפָאק םעד טקעטשעגניירַא ,רענעיד רעצרַאווָש
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 ! ןהאשזד ,טעטראוורע טינ לָאמנייק ריד ןופ ךיא בָאה סָאד --
 ? ץעועג םעד ראפ טמיטשעג טינ סיוועג ךָאד טסָאה וד

 .ןירעקיטילָאּפ עבעיל ןיימ ,ןָאהטעג סע ךיא בָאה סיוועג --

 עטלעגָאװרעּפ ,עמירֶא ! ןהאשזד ,ןעמהעש ךיז טסלָאז וד --

 ןוא ץעזעג רעניימעג ,רעגיטכערטרעדינ ַא זיא סע ! ןעסינעפעשעב
 סע ! טייהנעגעלעג רעטשרע רעד ייב ןעטערטרעביא םהיא לעװ ךיא
 עמיראוו רעלעט ַא ןעבעג ןערָאט טינ לָאז יורפ ַא זַא גירעיורט ןיוש זיא
 -ינעפעשעב עגירעגנוה ראפ ןעפָאלש םוצ ץאלּפ ?עקיטש א ןוא ןעסע

 -נוא ןעוועג ןענייז ןוא ןעוואלקש ןענייז ייז לייוו ראפרעד רָאנ ,ןעפ

 עמירָא --- ןעבעל לג רעייז טלעדנַאהעב ךילרעדרעמ ןוא טקירדרעט
 ! תושפנ

 רהעז ןענייז ןעלהיפענ ענייד .ירעמ ,סיוא ךימ רעה רעבָא --
 ןיימ ,ךיד ךיא ץעש ראפרעד ןוא טנאסערעטניא ןענייז ןוא גיטכיר
 רעזנוא ןערעילרעפ טינ רימ ןעפראד רעבָא ןעגעווטסעד ןופ .ערעייהט
 סע טלעדנַאה ָאד זַא ,ןעסעגרעפ טינ טזומ וד .לייהטרוא ןעדנוזעג
 טלעקיוורעפ ןענייז ָאד ; ןעלהיפעג ענענייא ערעזנוא ןעגעוו טינ ךיז
 ;טימרעד טכָאק דנַאל עצנאג יד .דנאל ןופ ןעסערעטניא עניימעגלַא יד
 .טייז א ןָא ןעסױטשקעװַא ןעלהיפעג ענענייא ערעזנוא רימ ןעזומ

 -יב יד ןעזעל ןעק ךיא-רעבָא ,קיטילָאּפ רעייא טינ ןעק ךיא --

 םעד ןעכַאמ טַאז זומ ךיא זַא ,טגָאזעג טרעוו ןעטרָאד ןוא ,לעב
 -קילגנוא םעד ןעפלעה ןוא ןעטעקַאנ םעד רעדיילק ןעבעג ,ןעגירעגנוה

 .ןעגלָאפ ךיא לע ?לעביב יד ןוא .ןעכיל
 ? -נַאל םעד ןופ ןעסערעטניא יד ןעדאש טעוו סָאד ןעוו רעבָא --
 עטכעב יד .טינ ןעדאש ןייק לָאמ ןייק טוהט טָאנ ןעגלָאפ =

 .טסייה טָאג סָאװ ןָאהט וצ זיא ךַאז
 --- ןעזייוועב ריד לע ךיא ,ירעמ ,וצ ךיז רעה ---

 ןעדייר רימ וצ טסנעק וד ,ןהַאשזד ,שירַאנ טינ ךיז ךַאמ --
 ,ןייֵלַא ךיד גערפ ךיא .ןעצונ גינעוו טעוו סע ןוא טכַאנ עצנַאג ַא

 -רעד ,ןעגירעגנוה ,ןעמירָא ןא ןעסיוטשרעפ ןייֵלַא וד טסלָאװ ,ןהַאשזד
 ? וואלקש ַא זיא רע סָאװ ראפרעד רָאנ ,ריהט ןייד ןופ שפנ םענערהָארּפ

 ? ןָאהט סָאד וטסלָאװ

 טַאהעג רָאטַאנעס רעזנוא טָאה תמא םעד ןעגָאז לָאז ןעמ ןעוו

 ןוא ןעלהיפענ עכילשנעמ ןוא רוטַאנ עטונ ַא ןעבָאה וצ קילננוא סָאר
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 םָאװ .טלעוו רעד ןיא עמיטש עטסעסיז יד טאהעג טָאה ןוא טכיזעג

 -עג יז קידניא ןא ןופ רעדלָאה ַא טָאה טייקשידלעה רהיא טפערטעבנא

 טפראדעג רָאנ רהיא טָאה דנוה א ןוא ?יימ ַא ראפ ןעגָאירעפ טנעק

 ןוא ןַאמ רהיא .ןַאקרַאּפ ַא ףיוא ןעוועג ןיוש יז זיא ןהייצ יד ןעזייוו

 -ער טָאה יז .טלעוו עצנַאג יד ןעווענ רהיא ראפ ןענייז רעדניק יד

 -עב ןוא טייקגנערטש טימ יו רהעמ רעטרעוו עכילדניירפ טימ טרעיג

 .רוטַאנ עכייוו ןוא עטונ רהיא ןעגער ויוא טנעלפ ךאז ןייא רָאנ .להעפ

 -נוא סעּפע טהעגעב ןעמ זַא ,ןעהעזענ טָאה יז ןעוו ןעוועג זיא סָאד

 ערהיא ןופ וליפא ןענָארטרעּפ טנעקעג טינ יז טָאה סָאד .סעכילשנעמ

 ךעלגניא עשי'נכש ןוא ערהיא יו ןעהעזעג טָאה יז .רעדניק ענעגנייא

 ןופרעד זיא יז .לעצעק עמירָא ןייא ףיוא רענייטש ןעפרָאװעג ןעבָאה

 ןעבעגעג ייז ןופ םענייא טָאה יז סָאד ןערָאװעג טגערעגפיוא ױזַא

 טנעקעג טינ רָאג יורפ עטפנַאז ַאזַא ןופ טלָאװ ןעמ סָאו ,עיצרָאּפ ַאזַא

 .ןעטראוורע

 ךאלגניא ערהיא ןופ רענייא ,ליב רעטסַאמ זיא עיצרָאּפ אזַא ךָאנ

 -עג םהיא טָאה עמַאמ ןייז זַא גידנענַאלק ךיז םירבח ענייז וצ ןעמוקעג

 .ןענָאלש

 סָאד ,סעכ ַאזַא טימ ןעלאפעגפיורא רימ ףיוא זיא עמַאמ יד --

 -נָא טוג רימ טָאה יז .ןערָאװעג עגושמ זיא יז זַא טניימעג בָאה ךיא

 ןהֶא טעב ןיא ןעפרָאװעגנײרַא ךימ טָאה ןוא רענייב יד ןעכָארבעג

 ןערהעלקעב וצ ךיז טַאהעג טייצ בָאה ךיא רעדייא ךָאנ טיורב-דנעבא

 -עג טָאה עמַאמ ןיימ יו טרעהענ ךיא בָאה םעד ךָאנ .,זיא ָאד סָאװ

 יו טקנערקעג רהעמ ךָאנ ךימ טָאה סָאד .ריהט טייז ענעי ןופ טנייוו

 ריס ,רעדניק ,ןעגָאז ךייא ?עוו ךיא סָאװ טסייוו רהיא .,ּפעלק יד

 ! לעצעק ַא ףיוא רענייטש ןייק ןעפראוו טינ רהעמ ןעלָאז

 טגָאזעג טָאה ןַאמ רהיא סָאװ טרעהעג טָאה דריוב סעסימ ןעוו

 טָאה טכיזעג רהיא .ןענַאטשעגפיוא לענש יז זיא ,ץעזענ םעד ןעגעוו

 ַא טימ טגָאזעג טָאה ןוא ןַאמ רהיא וצ ןעגנאגעגוצ זיא יז ; טמאלפעג

 ? : עמיטש רעטסעפ

 ןוא טכערעג זיא ץעזעג אזא ביוא ןעסיוו ?יוװו ךיא ,ןהאשזד ---

 ? ךילטסירק

 ? סעי ןענָאז לע ךיא ןעוו ,ירעמ ,ןעסיש ךימ וטסעוו ---
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 ןיא ןָאהטענפױא ןעטרָאד ייז ןעבָאה סָאװ : עעהט ןעקנירט טרעה

 ? טַאנעס

 לָאז דריוב סעסימ זַא ,ךַאז עכילנהעוועגנוא ןייא ןעוועג זיא סע

 וצ גונעג טָאהעג טָאה יז ?ייו ,ןענארפ-סטַאַאטש ןיא ןעשימ ךיז

 -עגנא טרעדנואוורעפ דריוב ,רמ יז טָאה רעביארעד .זיוה ןיא ןָאהט

 : טרעפטנעעג טָאה ןוא טקוק

 .ןעכַאז עגיטכיוו ןייק רהעז טינ ---

 ,ץעזעג ַא ןערהיפכרוד טלָאזעג ןעבָאה ייז זַא ,תמא סע זיא רעבָא

 -כרוד וצ ןעקנירט ןוא ןעסע ןעבעג וצ ןעשנעמ ןעטיברעפ לָאז רעכלעוו

 -ָארּפשעב ןעבָאה ייז זַא טרעהעג בָאה ךיא ? עטייל עצרַאװש עדנעהעג

 רעכַאמצעזעג עכבילטסירק זַא ,טינ ביולג ךיא רעבָא ,ץעזעג אזַא ןעכ

 ! ץעזעגנ ַאזַא ןעהעגכרוד ןעזָאל ןעלעוו

 -יטילָאּפ ַא רָאנ ןיוש טסרעוו ,ירעמ ,ריד טימ זיא סָאװ ---
 ? ןירעק

 גייפ ןייק ןעבעג טינ ?עוװו ךיא ! ןָא טינ רָאנ ךיז טבייה סע ---

 -ןוא ןיא סָאד זַא ,קנעד ךיא רעבָא ,עקיטילָאּפ עצנאנ רעייא ראּפ

 ַאזַא זַא ,רערעייהט ןיימ ,ףָאה ךיא ,ךילטסירק טינ ןוא ךילשנעמ

 .ןעגנאגעגכרוד טינ זיא ץעזעג

 טרעוורעפ רעכלעוו ,ןערָאװעג ןעמונעגנָא ןיוש זיא ץעזעג ַא --

 !יימ ,יקָאטנעק ןופ רעבירַא ןעמוק סָאװ ןעוואלקש ןעפלעה וצ ןעשנעמ

 ןעבָאה יירעוואלקש ןעפַאשּפָא לָאז ןעמ זַא ןעליוו סָאװ יד .בייוו
 יקָאטנעק ןיא םינכש ערעזנוא סָאד ,תורצ עכלעזַא טכַאמעגנָא ןיוש

 ןוא גיהטיינ ןייז וצ סע טנייש רעבירעד ןוא ,טגערעגפיוא רהעז ןענייז

 לָאז טַאַאטש רעזנוא זַא ךילטסירק ןוא ךילשנעמ יו רהעמ טינ זיא סע
 .גנוגערפיוא עזעיד ןעגיהורעב וצ םוא ןָאהט סעּפע

 .-עיד ןעזָאלניײרַא טינ לָאז ןעמ זַא ,ץעזעג רעד טינ סָאד זיא ---

 ןעבעג טינ ייז לָאז ןעמ ןוא ןעגיטכענרעביא תושפנ עכילקילגנוא עז
 ןעלָאז ייז רעדיילק עטלַא רֶאֶאַּפ ַא ןוא רעגנוה םעד ןעליטש וצ סעּפע
 ? רעטייוו ןרעדנַאװ ןענעק

 ןעוואלקש יד ןעבעג ןעסייה טלָאװ סָאד ,ערעייהט ןיימ ,סעי --

 : .ףליה
 יורפ עגידעמעש ,עגידעקערש עניילק ַא ןעוועג זיא דריוב סעסימ

 ןעכילביל ַא טימ ןוא ןעגיוא עיולב עטפנאז טימ ךיוה יד סופ רעיפ ַא ןופ
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 .לעטיּפַאק רעטניינ

 .שנעמ 8 ךיוא זיא רָאטַאנעפ א

 ןייש ןייז ןעפרָאװעג טָאה ןימאק ןיא רעייפ רעכילדניירפ רעד
 יר ןעטכיולעב טָאה ןוא רעמיצ םענהעש םעד ןוא טעּפרַאק םעד ףיוא
 דריוב רָאטַאנעס רעד .שיט ן'פיוא ןענאק עעהט יד ןיא רעזעלג-עעהט
 -קעטש ענהעש יד ןָאהטעגנָא טָאה ןוא ?עוויטש יד ןעגױצעגּפָארַא טָאה
 קעװַא זיא רע ןעוו טיײברַאעגסיױוא םהיא ראפ טָאה יורפ ןייז סָאװ ךיש
 -עֶל ,עניטסול ַא ,דריוב סיסימס .טַאנעס ןיא ץאלּפ ןייז ןעמהענ וצ
 -ןַאמָאק ייברעד טָאה ןוא שיט םורַא טרעװרַאסעג טָאה ,יורפ עגידעב
 -עג ןוא טלעיּפשעג ךיז ןעבָאה עכלעוו ,רעדניק יד טימ טעווער
 .טפיטש

 .ןעטרָאד זיא רעצימיא ,ריהט ןופ לעטנעה יד ּפָא זָאל ,םָאט --
 ! יסוּפ עמירָא -- ,קע ן'ראפ ץַאק יד טינ ּפעלש ,ירעמ 4,ירעמ

 -עייהט ןייס ,טינ רָאנ טסייוו וד --- ! שיט ן'פיוא טינ ךירק ,םישזר
 וד סָאװ טכַאמעג ןעמעלַא זנוא טסָאה וד גנושאררעביא עכלעוו ,רער
 טָאה יז ןעוו טגנָאזעג יז טָאה ,םייהַא טכַאנייב טנייה ןעמוקעג טזיב
 , .ןַאמ רהיא וצ ןעדייר טנעקעג ךילדנע

 "רעביא טלָאװעג עקַאט ךייא בָאה ךיא ,עבעיל ןייפ ,סעי ---

 ףיוא ןעּפַאכרעבירַא טלָאװעג ךיז עקַאט ךיא בָאה ןאד ןוא ,ןעשאר
 ןיב ךיא .ןענינעגרעפ ןעשימייה לעסיב ַא ןעבָאה ןוא םייהַא טכַאנ ַא

 .העוו רימ טוהט ּפָאק רעד ןוא דעימ טיוט
 סָאװ רעפנַאק לעשעלפ ַא ףיוא ןעבעגעג קוק ַא טָאה דריוב סעסימ

 ןהעגוצ טלָאװעג טָאה ןוא עפאש רענעפָא בלַאה ַא ןיא ןענַאטשעג זיא
 .ןעטלַאהעגּפָא יז טָאה ןַאמ רהיא רעבָא ,ןיהַא

 ןייד ןופ זאלנ א .תואופר ענייק ליוו ךיא ,ירעמ ,ןיינ ,ןיינ --- |

 סָאװ סעלַא זיא ,ןעבעל ןעשימייה לעסיב א ןוא עעהט ןעסייה ןעטונ
 .קסע רערעווש ַא זיא ײרעכַאמצעזעג עזעיד .ליוו ךיא

 טלָאװ רע יוװ ױזַא ,ןָאט ַא טימ טדערענ סע טָאה רָאטַאנעס רעד

 .דנאל ן'ראפ ךיז טרעפּפָא רע סָאד ,ןעגָאז וצ ןעניימ
 -עגפיוא ןיוש טָאה ןעמ ןעוו ,יורְפ ןייז טגָאזעג טָאה ,לעװ --
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 ןיימ זיא סָאד .סיסימ רעד טימ ןעטלַאה וצ רעכיילג לָאמ עלַא סע זיא

 טלָאװ ,טינ םהיא טלַאה ןעמ זַא ּפיצנירּפ ַא גיוט סָאװ ןוא .,ּפיצנירּפ

 ןיא ןעמהענניירַא ךיז וטסלָאז ,ידנע ,סָאד ? ןעסיוו ןעלעוו ךיא

 .ּפָאק

 ענעפָא טימ עיפָאזָאליפ רעזעיד וצ טרעהענוצ ךיז ןעבָאה עֶלַא

 : טצעזעגטרָאפ טָאה םעס ןוא ,רעליימ

 ןַאמ א ןעוו .סרעגענ רעדירב ,טייקגיטסעפ ןופ ּפֶא טגנעה סע ---

 ןעלעוו ,רערעדנַאנַא ראפ ןעגרָאמ ןוא ךַאז ןייא ראפ טנייה טהעטש

 סָאד ריִמָאל רעבָא .ןעליוו ןעטסעפ ןייק טינ טָאה רע זא ןעגָאז עלעיפ

 ךייא ְךיִמָאל .ןעמאד ןוא ןעררעה עניימ ,רעטנעהענ ןעטכארטעב

 -וק ַא ףיוא ןעכירקפיורַא ,לעיּפשייב םוצ ,ליוװ ךיא .לשמ ַא ןעבענ

 .טינ טהענ סע ןוא טייז ןייא ןופ רעטייל ןיימ קעװַא ?עטש ךיא ,ייה עּפ

 טינ סע טסייה .טייז רערעדנַא רעד ףיוא קעװַא םהיא ךיא ?עטש

 ךיא ןוא ייה עּפוק יד ףיוא ןעכירקפיורַא זומ ךיא ? ןעליוו רעטסעפ

 טינ סע זיא .טסַאּפ רע ןענַאװ זיב רעטייל םעד לָאמ לעיפ ױזַא ?עטש

 ? גיטכיר
 -עג רעמיא זיא ןעליוו ןייד ואוו ,ךאז עגיצנייא יד זיא סָאד ---

 -עג טינ זיא עכלעוו ,טלעמרומעג עָאלק עטנַאט טָאה ! טסעפ ןעוו
 .גנולמאזרעפ רעצנאג רעד טימ ןעדעירפוצ ןעוו

 ךיז טגָאזעג םעס טָאה ,ןעמאד ןוא ןעררעה ענייס ,סעי --

 בָאה ךיא ,רענעדעירפוצ ַא ןוא רעטַאז ַא שיט ןופ גידנעבייהפיוא

 -נירּפ עניימ ראפ ןהעטש לעוו ןוא ,ייז ראפ העטש ךיא ןוא ןעּפיצנירּפ

 .טולב ןעּפָארט ןעטצעל ןיימ זיב דנאלרעטאפ ןיימ ראפ ןוא ןעּפיצ
 -יצנירּפ ענייד ןופ רענייא ,טגָאזעג עָאלק עטנַאט טָאה ,לעװ

 -עדנַא ןעזָאל טסלָאז ןוא ןעפָאלש ןהעג טסלָאז וד זַא ,ןייז טעװ ןעּפ
 ,ןעפָאלש ךיילג טהעג ,גראווגנוי ,ךייא ןופ עלַא .ןעהורסיוא ךיז ער

 .שטייב רעד טימ ןעּפַאכ טינ טליוו רהיא ביוא

 -עפ ןייז טימ גידנעכַאמ ןעפורעגסיוא םעס טָאה ! סרעגענ --

 עטוג טייז ןוא ןעפָאלש טצעי טהעג ,ןעגעז ןיימ ךייא ביג ךיא .רעכ

 .ןעננוי

 .ןעגנַאגוצ עלַא ךיז ןענייז ףיורעד
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 ןוא סרענדער ענעי יוװ דנעה יד טימ טכַאמעג ךיוא טָאה רע .סעדער

 ןעמוקעגסיוא סע זיא ךילריטַאנ ,ייז יו ןערב טימ ןעדער ךיוא טנעלפ

 -עג ראפ ןעלקייק ךיז ןעגעלפ ךעלדיימ עצראווש יד ןוא שיִמָאק רהעז

 .רענדער ןעסיורג ַא רַאפ ןעטלַאהעג ךיז טָאה םעס .רעטכעל

 ַא טריטסיזקע לָאמ עלַא טָאה עָאלק עטנַאט ןוא םעס ןעשיווצ

 ראפ עיזיװָארּפ יד ןעפַאש טגעלפ םעס יו ױזַא רעבָא .טיײקטלַאק

 רע ןעוו .ןעסיירנייא םהיא טימ טלָאװעג טינ ךיז יז טָאה ךיק רהיא

 םהיא טָאה סעסימ יד זַא טגָאזעג רהיא טָאה ןוא ןעמוקעג ָאזלא זיא

 .םהיא וצ ךילדניירפ ץנַאג טגייצעג ךיז יז טָאה ןעסע ןעבעג ןעסייהעג

 ,שיילפ ענעבילבעגרעביא ענעדעישרעפ שיט םוצ טגנאלרעד טָאה יז

 -ָאה ידנע ןוא רע ןוא ןעכאז עטוג ערעדנא ןוא ץכַאמעגנייא ,ןעכוק

 .ןעבייר םוצ ןעמונעג ךיז ןעב

 -רַאװש עלעיפ ןעמוקעגנעמאזוצ ךיק ןיא ךיז ןענייז לייוורעד

 טָאה םעס ןעוו .רענדער ןעסיורג םעד ןרעה וצ ,סיורג ןוא ןיילק ,עצ

 ןייז ןעלייצרעד ןעמונעג רע טָאה ןעבירעגניירַא ?ייהט ןעשביה ַא ןיוש

 -ַאה טרהיפעג טָאה רע יװ טלייצרעד טָאה רע דנערהעוו .עטכישעג

 ןופ .רעטכעלעג ראפ טלעקייקעג ךיז עֶלַא ןעבָאה ,זָאנ ן'ראפ ן'יעל

 יד טסנרע ןעווענ זיא םינּפ ןייז ,טכאלעג טינ םעס טָאה ןעגעווטסעד

 : .טדערעג טָאה רע סָאװ ,טייצ עצנַאג
 סָאװ ,טגָאזעג םעס טָאה ,טיילסדנאל עניימ ,טהעז רהיא -

 וצ טמהענ ןעמ ןעוו .ךייא ןופ םענייא ראפ טוהט ןַאמסדנאל רעייא

 .טֵלַא ןעמהענוצ טלָאװ ןעמ יו ,עגיבלעז סָאד זיא ךייא ןופ םענייא

 .םעהטָא ןעטצעל ןיימ זיב ןעצישעב ךייא ?עוװ ךיא
 ריס טסָאה וד זַא ,ןעסעגרעפ אמתסמ ןיוש טסָאה ,םעס --

 -סַאט םעד ןעפלעה טסעוו וד זַא ,טגָאזעג הירפ רעד ןיא טנייה טשרע

 .ןעגידערּפ ןייד טימ טינ רָאנ טמיטש סָאד .ן'יזיל ןעּפַאכ רעט

 ,טרעפטנעעג טייקסיורג טימ םעס טָאה ,ידנע ,ריד גָאז ךיא ---

 .טינ טסהעטשרעפ וד סָאװ ןעכַאז רעביא ןעדייר טינ טסלָאז וד זַא

 -עב טינ ןענעק ייז רעבָא ,טוג וליפא סע ןעניימ ,ידנע ,וד יו הרבח

 טלאוועג בָאה ךיא ןעוו .טַאהט ַא ןופ קעווצ ןעכיוה םעד ןעפיירג

 סע טָאה רעטסַאמ רעד זַא ,טניימעג ךיא בָאה ,ן'יזיל ןעפיולכָאנ

 ליוװ סיסימ יד זַא ןערהאפרע בָאה ךיא ןעוו רעבָא ,טניימעג עקַאט

 ןאד ןוא .טביולרע טינ ןיוש סָאד ןעסיוועג ןיימ רימ טָאה ,טינ סע



 ןיבעק ס'םָאט לעקנָא 89

 רעדָא רעגענ ַא ןעגעג ענימ עזייב ַא ןעכַאמ וצ טסיזמוא זיא סע
 ןוא .זייב טינ טייז רהיא זַא ןעצרַאה ןיא ןעלהיפ ייז ןעוו ,דניק ַא

 .רעטרעוו סרעטסַאמ ןייז ןופ ןעקָארשעגנרעביא גינעוו ךיז טָאה םעס
 ,טגידניזעג טָאה סָאװ רענייא יו םינּפ ַא ןעזיווענ רעבָא טָאה רע

 "נַאהעג סואימ בָאה ךיא .טכער רהעז טָאה רעטסַאמ רעד --
 ,ןעביולרע טינ סיסימ יד ןוא רעטסַאמ רעד ןעק ךילריטַאנ ןוא טלעד
 ַא ? ןעפלעה רעבָא ךיא ןעק סָאװ .ןעריסאּפ רעדיוו לָאז סָאד זַא

 רע ןעוו ,ןויסנ םעד ןהעטשייב טינ ךיוא לָאמ ַא ןעק רעגענ רעגידניז
 רָאנ זיא רע ? ס'יעלַאה רעטסַאמ יװ ןעגנולדנַאה עכלעזַא וצ טהעז

 ;נוהעיצרע אזַא טָאהעג טָאה סָאװ רענייא ןוא ,טינ ןַאמנערהע ןייק
 .ןעהעזוצ טינ גיטליגכיילג סע ןעק ,ךיא יו

 הטרח תמאב טסָאה וד זַא העז ךיא איוו ױזַא ,םעס ,?עװ ---
 ריד טעוװ יז ןוא עָאלק עטנַאט וצ ןהעג וטסלָאז ,דניז ענייד ףיוא

 .גאטימ ןעגיטנייה ןופ ןעבעילבענ זיא סָאװ ןעטארב עטלַאק יד ןעבעג
 .גירעגנוה יאדווא טייז ידנע ןוא וד

 טָאה ןוא טגָאזעג םעס טָאה ,זנוא וצ טוג וצ זיא סיסימ יד ---
 .רעמיצ ןופ סיורא זיא ןוא טנייברעפ ףעיט ךיז

 -ָאועג טעטיידעגנָא רעהירפ ןיוש זיא סע יװ ןוא ,ןהעז ןעק ןעמ
 טלָאװ רעכלעוו ,טנַאלַאט םענערָאבעג ַא טַאהעג טָאה םעס זַא ,ןער

 ןעהיצ וצ טנַאלַאט ַא .ןעבעל ןעשיטילָאּפ ןיא סיורג טכַאמענ םהיא

 ןָאהט וצ טּפיוהרעביא : טכַאמעג ךיז טָאה סע סָאװ סעלא ןופ ןעצונ
 ןעוו --- .ןעדעירפוצ ןייז םהיא טימ ןעלָאז םיתב ילעב ענייז זַא סעּפע

 ןעכיליירפ ַא טימ רע זיא ןעדעירפוצ ןענייז ייז זַא ,ןעהעזעגנ טָאה רע

 .ןעכאז עטוג טימ ןעגָאמ ןייז ןעליפוצנָא עָאלק עטנַאט וצ קעװַא םינּפ

 םעס טָאה ,סרעגענ יד ראפ השרד ַא ןעטלַאה טצעי לעװ ךיא --
 סָאװ ןעזייוו וצ ייז טייהנעגעלעג ַא רעטציא בָאה ךיא .טגָאזעג ךיז וצ
 .ןרעיוא ןוא ל?יומ ןעלעטשנא ןעלעוו ייז .ןעק ךיא

 זערהַאפ טגעלפ רע ןעוו ןעוועג זיא ןעגינגרעפ רעטסערג ס'םעס
 -םױרַא טגעלפ רע .ןעגנולמאזרעפ עשיטילָאּפ ףיוא רעטסַאמ ןייז טימ
 יד יו ןעהעזוצ טגעלפ ןוא םיוב ַא ףיוא רעדָא ןעקרַאּפ ַא ףיוא ןעכירק
 יױצ ךיז ןוא רעטרעוו ןעּפַאכ טגעלפ רע .םלוע ן'ראפ ןעדער רענדער
 טגעלפ םייהַא ןעמוק טנעלפ רע ןעוו ןוא ,ןעגנוגעוועב עלא וצ ןעקוק
 עֶכיִלרֶעייִפ ןעטלָאה ייֵז ראַפ טנעלפ ןוא עצראווש יד ןעפורפיונוצ רע
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 יירשעג ַא טימ ןוא ןעהעזרעד יז טָאה יעלַאה רעטסַאמס .ךייט םוצ

 -כָאנ רהיא ןעבָאה ידנע ןוא ךיא .רהיא ךָאנ ןעפיול ןעמונעג רע טָאה

 *יורג ןעכלעוו ףיוא ךייט ןעדנעזיורב םוצ ןעמוקעגוצ זיא יז ,טגלָאפעג

 ַא טכַאמעג ןעבָאה ןוא ןעמואוושעגמורַא ןעבָאה זייא רעקיטש עס

 -ניא רעכילגעוועב ַא יו ןעהעזעגסיוא טָאה סע .שיורעג ןעכילקערש

 ךיא ןוא רהיא ןופ טייוו טינ ןעוועג ןיוש ןענייז רימ .זייא ןופ לעז

 ןעכילקערש ַא טימ רעבָא ,יז רע טָאה טָא- טָא זַא טקנעדעג ןיוש בָאה

 ַא ףיוא ףיורא זיא ןוא גערב ןופ גנורּפש ַא טגנאלרעד יז טָאה יירשעג

 יז זיא ןאד .גערב ןופ סופ ןהעצ ןעוועג זיא רעכלעוו ,זייא קיטש

 -ענ ןוא ןעירשעג יז טָאה יוזא ןוא .,זייא קיטש רעדנַאנַא ףיוא ףיורא

 סע ןוא .ןרעדנא ן'פיוא זייא קיטש ןייא ןופ גיצ עדליוו ַא יו ןעגנורּפש

 םעד ןופ ןעצירּפש רעד ןוא זייא ןופ ןעקסערט רעד טרעהעג ךיז טָאה

 זיא סָאד טָא --- .ןעיירשעג עכילקערש ערהיא ןופ טעטיילנעב רעסַאװ

 ןעגנורּפש עכלעזַא זַא ,זיא גנוניימ ןיימ ןוא ,עטכישעג עגיטכביר יד

 "רעד .סנ ַא ךרוד ןייז טנעקעג רָאנ ןעבָאה ,טכַאמעג טָאה יזיל סָאװ

 .טגידנעעג םעס טָאה טימ

 ךיילב ןעוועג זיא יז .ליטש ץנַאג ןעסעזעג זיא יבלעש סעסימ

 .טלייצרעד טָאה םעס תעשב טגנערענפיוא ןוא

 .טנָאזעג יז טָאה ,טיוט טינ זיא יז סָאװ ,טָאג זיא טביולעג ---

 ? רעטציא דניק עמירָא יד זיא ואוו רעבָא

 יד גידנעצָאלגרעפ טגָאזעג םעס טָאה ,ןעצישעב יז טעוװ טָאג --

 ס'טָאג לעפייווצ ןהֶא סע זיא ,טנָאזעג בָאה ךיא יװ ױזַא .ןעגיוא

 רעמיא ןענייז סע .טנרעלעג זנוא טָאה סיסימ יד יו ,םעד ןיא דנַאה

 ןיוש יז ןעמ טלָאװ ,ךיא טינ ןעוו .ןעליוו ס'טָאג ןָאהט וצ םיחולש ָאד

 הירפ רעד ןיא טנייה טינ ךיא בָאה .טּפַאכעג ל?ָאמ גיצנַאװצ טנייה

 טינ ךיא בָאה ? גָאטימ זיב טגָאיעגמורא ייז ןוא דרעפ יד ןעבירטרעפ

 -עוו עשלאפ ףיוא יעלַאה רעטסַאמ טרהיפעגמורַא דנעבא ןעצנאג םעד

 -עג גנַאל ןיוש ן'יזיל יעלַאה רעטכַאמ טלָאװ ,ךיא טינ ןעו ? ןעג
 .טַאה

 ןיא ךיז טספראד וד סָאװ ןעכאז עכילטעג עלעיפ ָאד ןענייז סע --
 ןעכַאז עכלעזַא טינ ביולרע ךיא .םעס רעטסַאמ ,ןעקעטש טינ ייז

 ַא טיס טנָאזעג יבלעש .רמ טָאה ,זיוה ןיימ ןיא ןעמוקרָאפ ןעלָאז

 .גנערַטִש ןעוועג טינרָאג ן'תָמא ןיא זיא רעכלעוו ,ןָאט ןעגנערטִש
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 ראפ טָאג וצ ךילטרָאװטנַארעפ .עדייב טינ רימ ןענייז ? רעטומ ַא
 רעזעיד ןיא טינ זנוא גידלושעב ! טָאג ןייפ ! יורפ עמירָא עזעיד
 | .דניז

 רימ זַא ןיילַא טינ ןעד וטסהעז ? ילימע ,דניז ַא ראפ סָאװ ---
 ? ןָאהטעג ןעבָאה רימ סָאװ ןָאהט וצ ןעננואווצעג ןעוועג ןענייז

 טָאה ,טכערנוא ןא ןעגנַאנעב ןעבָאה רימ זַא ,ךיא להיפ ךָאד ---
 .ןעכַאמ טכערעג טינ סע ןעק ךיא .טגָאזעג יבלעש סעסימ

 ןעפורעגסיוא םעס טָאה ! ךיז רהיר ,רעגענ וד ,ידנע ,יעה ---

 וטסרעה ,לַאטש ןיא דרעפ יד ןיירַא רהיפ ,אדנארעוו רעד רעטנוא
 -עפ ַא טימ םעס ךיז טָאה ףיורעד ? טפור רעטסַאמ רעד יוװ טינ ןעד
 םעד ןופ ריהט רעד ייב טלעטשעג דנַאה ןיא טַאלב-םלַאּפ ַא ןופ רעכ

 .רעמיצ-טסאג
 זנוא ל?ייצרעד ,טנָאזעג יבלעש .רמ טָאה ,םעס ,רעטציא --

 ? טסייוו וד ןעוו ,אזילע זיא ואוו ןוא טריסאּפ טָאה ךאז יד יװ גיטכיר

 יו ןעגיוא עניימ טימ ןעהעזעג בָאה ךיא ,רעטסאמ ,לעוװ --

 זיא סע .זייא רעקיטש עדנעמיווש יד ףיוא ךייט םעד רעבירא זיא יז
 ןוא .ןייז טנעקעג סע טָאה סנ ַא רָאנ .,ךאז עראברעדנואוו ַא ןעוועג
 -עגפיורא יז טָאה ךייט טייז רענעי ןופ ןַאמ ַא יו ןעהעזענ בָאה ךיא
 -ניפ רעד ןיא ןעדנואוושרעפ עדייב ןענייז ןוא גערב ן'פיוא טרהיפ
 .רעטס

 ָאטינ ןענייז סע .השעמ עבָאב ַא יוװ סעּפע טננילק סָאד ,םעפס ---
 -נעמיווש ףיוא ךייט ַא ןהעגרעבירַא ןענעק לָאז ןעמ זַא ,סיסנ עכלעזַא
 .טגָאזעג יבלעש .רמ טָאה ,זייא רעקיטש עד

 טָאה ,ןייז טינ םיסנ עכלעזַא עקַאט ןענעק ףליה ס'טָאנ ןהֶא --
 ךיא ,יעלַאה רעטסַאמ ; ױזַא ןעוועג זיא ךַאז יד .טרעפטנעעג םעס
 .ךייט ןעבענ עמשטערק רעניילק רעד ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז ידנע ןוא

 טלָאװעג רהעז בָאה ךיא לייוו) סיוארָאפ לעסיבַא ןערהָאּפעג ןיב ךיא

 זיא יז .רעטשרע רעד ןעהעזעג עקַאט יז בָאה ךיא ןוא (ן'יזיל ןעּפַאכ
 בָאה ךיא .ךייט ן'פיוא טקוקעג טָאה ןוא רעטסנעפ ןעבענ ןענַאטשענ
 טָאה יז ,ןעּפַאכפיוא ןענעק ךיז ןעלָאז עטיוט זַא ,שטיווק ַא ןעבעגענ

 רעטסנעפ ןופ גנורּפש ַא טגנאלרעד טָאה יז ןוא זיא ָאד סָאװ ןעהעזענ
 "ירעגייברעפ ןעטרָאד זיא יעלַאה רעטסַאמ ןעוו טונימ רעד ןיא דָארנ
 ןעהילפ ןעמונעג טָאה ןוא ריהט רעטניה רעד ןופ סױרַא זיא יז .ןעט



 79 וָאטס רעשטיב טעיררעה

 "נעוואלקש ןוא סרעּפַאכ ןעגעפ ,טרעדנוהרהאי ןעטנהעצניינ ןעזעיד

 .עיטארקָאטסירַא רעזנוא וצ ןעגנאלעב ראגָאז רעלדנעה

 -שטערק רעד ןיא טלעיּפשענּפָא ךיז טָאה ענעצס עזעיד דנערהעוו

 -יטש רעכיליירפ רהעז א ןיא םייהַא ןעטירעג ידנע ןוא םעס ןענייז עמ

 | .גנומ

 ,ןעירשעג טָאה רע .גיטסול רהעז ןעוועג םעס זיא טּפיוהרעביא
 ן'ידנע ןעטלַאהעג טָאה ןוא דרעפ ן'פיוא ןעצנוק טכַאמעג ,טפייפעג

 טינ ייווצ ןייק ןעק רע זַא טכַאמעג ךיז טָאה רע סָאװ ראפ השרד ַא

 ןעמוקעג ןענייז ייז זיב טרעיודעג גנאל ױזַא טָאה סָאד ןוא ,ןעלייצ

 .אדנארעוו רעד וצ ןערהָאפעגוצ ייז ןענייז רעגייז ַא ףלע ןענעג .םיהַא

 .ןעפָאלעגנסיורא ךיילג זיא יבלעש סעסימ

 ? ייז ןענייז ואו ? םעס ,סע וטזיב

 ,סיסימ ,עמשטערק רעד ןיא ןעבעילבעג זיא יעלַאה רעטסַאמ ---

 .דעימ רהעז זיא רע

 ? אזיִלע זיא ואוו ןוא --
 "נַא יו ,ןענכ דנאל םעד ןיא זיא ןוא ןדרי םעד רעבירַא זיא יז ---

 .סע ןעפור ערעד

 גיטסַאה יבלעש סעסימ טָאה 4? םעס ,טימרעד וטסניימ סָאװ ---

 .טרעה יז סָאװ ןרעיוא ערהיא נידנעבילג טינ ,ןעפורעגסיוא

 זיא יזיל .בעיל טָאה רע ןעמעוו טצישעב טָאג ,סיסימ ,לעוװ ---
 טלָאװ ןעמ סָאד ,גידריווקרעמ ױזַא ,ָאייהָא ךָאנ ךייט םעד רעכירַא

 ןעגידרעייפ ַא ףיוא ןעמונעגרעבירַא יז טָאה טָאג זַא ,ןעניימ טנעקעג

 .ררעפ ייווצ טימ ןעגָאװ

 טָאה רע ןעוו ,רעטרעוו עמורפ טימ טדערעג רעמיא טָאה םעס

 טימ דייר ענייז טיילנעב לָאמ עלַא טָאה ןוא ,סעסימ רעד וצ טדערעג

 ,לעביב רעד ןופ רעטרעוו

 זיא רעכלעוו ,טגָאזעג יבלעש .רמ טָאה ,םעס ,ףיורא םוק ---

 ,םוק .סעלַא סיסימ רעד ?ייצרעד ,אדנארעוו רעד וצ ןעמוקעגוצ טצעי

 ,םערא ן'טימ יז גידנעמהענמורא ,טגָאזעג רהיא וצ רע טָאה ,ילימע

 .ןעצרַאה םוצ לעיפוצ ךיז טסמהענ וד .טסרעטיצ וד ןוא טלַאק זיא ריד
 ,יורפ ַא טינ ףיא ןיב ! ןעצרַאה םוצ לעיפוצ ךיז םהענ ךיא ---
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 ייז ןעוו ,יורפ יד ןעגידעש ןעלעוו טניה יד זא ,קנעד ךיא ---
 .טגָאזעג יעלַאה טָאה ,ןעלאפפיורא גנולצולּפ רהיא ףיוא ןעלָאז

 ערעזנוא .טגָאזעג סקרַאמ טָאה ,עגארפ ַא ןיוש זיא סָאד --
 רעקיטש ףיוא לרעק ַא ןעסירוצ ,ליבָאמ ןיא ,ןעטרָאד ןעבָאה טניה
 .ןעסיירוצּפָא ייז טַאהעג טייצ ןעבָאה רימ רעדייא

 זײרּפ רעד ןעוו .ןעגיוט טינ ןיוש טעוװו סָאד ,רהיא טהעז --
 םעד יז טרילרעפ ,סיוא טהעז יז יו ןופרעד ּפִא טגנעה ךַאז ַא ןופ

 -ַאה טָאה ,ןערעוו טגנידעשעב רָאֶאה ַא ףיוא לָאז יז ןעוו הטרעוו ןעצנַאג .
 .טגָאזעג יעל

 ביוא םעד רעסיוא .טגָאזעג סקרַאמ טָאה ,גיטכיר זיא סע ---
 ייוט טינ ייס יו ייס סע טעװו ,ןעמונעגניירא ץעגרע רהיא טָאה ןעמ
 "עב ןעמ ואוו ןעטַאַאטש ענעי ןיא טינ הטרעוו ןייק ןעבָאה טניה .ןעג
 -נאלּפ יד ןיא טונ רָאנ ןענייז טניה .טוג ױזַא תושפנ יד טלעדנַאה

 ןעמ ואוו רָאנ ,ןעפיולטנע סרעגענ יד טינ טפלעה ןעמ ואוו סעיצַאט
 .ןעּפַאכ ךָאנ ייז טפלעה

 ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו ,טגָאזעג רעקָאל טָאה ,לעוװ ---

 ,ןעגָאז ייז ; ןענערפכָאנ ןעגנאגעג ךיז זיא רע ואוו ,רעמיצ ןרעדנַא
 -- ססרַאמ ,ָאזלַא .?עפיש רעד טימ ןעמוקענ זיא ןַאמ רעד זַא

 קילב ןעניריורט ַא ןָאהטעג ףרָאװ ַא טָאה ןַאמנערהע רעזעיד ---

 -גנַאל ךיז טָאה ןוא שיט ן'פיוא חקשמ יד ןוא רעמיצ ןעמיראוו ן'פיוא
 : .ןעביוהעגפיוא םאז

 -ַאה ןוא רעטרעוו ענינייא ךָאנ ןערָאװענ טלעסקעוועג ןענייז סע
 ןוא ראלָאד גיצפופ ןעמונעגסױרַא ןהייצ ענעסיברעפ טימ טָאה יעל
 טיילנערהע יירד יד ךיז ןעבָאה ףיורעד .ןע'םָאט טגנאלרעד ייז טָאה

 .טעריישעג

 ןעגעג ןענייז רעזעל עמורפ עלעדייא ערעזנוא ןופ עכלעוו ביוא
 ןעטעב ,ייז טרהיפ גנורעדליש עזעיד עכלעוו ןיא ,טפַאשלעזעג רעד
 רעגעג יד ,ןרָאצ ןופ ?היפעג םעד ןעקירדרעטנוא ןעלָאז ייז זא ייז רימ

 עכילצעזעג א ןערָאװעג ןיוש זיא ,ןעגָאז ייז רימ ןעזומ ,ײרעּפַאכ
 -יווצ דנאל עטייוו ןוא עטיירב יד ןעוו .ןָאיסעּפָארּפ עשיטָאירטאּפ ןוא
 קרַאמ רעסיורג ןייא ןרעוו ןעק קיפיסאּפ םעד ןוא יּפיסיסימ םעד ןעש
 ןיא הרוחס ַא ןייז ןענעק ןעלָאז ןעשנעמ ןוא תומשנ ןוא סרעּפרעק ןוַפ
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 טָאה ? גערב ן'פיוא טרהיפעגפיורא יז טָאה ןַאמ א יװ ןוא ---

 .טגערפעג רעקָאל

 .ןעהעזעג סע ךיא בָאה סיוועג ---

 עגארפ יד ,ןעמהענניירַא ץעגרע טזומעג יז ןעמ טָאה ךילריטַאנ --

 ? םָאט ,וטסקנעד סָאװ ? ןיהואוו רעבָא זיא

 םוש ַא ןהֶא ,ךייט םעד רעבירא טכַאנ עגניטנייה ןעזומ רימ ---

 .טרעפטנעעג םָאט טָאה ,ץורית

 סקרַאמ טָאה ,טינ ףיש ןייק ןעטרָאד ךָאד טהעג סע רעבָא --

 .ךילרהעפעג זיא ךייט רעד ןוא םורא טמיווש זייא רעד .טגָאזענ

 ,ךייט םעד רעבירא ןעזומ רימ ; ןעסיוו טינ ךיא ליוו ןופרעד ---

 .טגָאזעג טייקטסעפ טימ םָאט טָאה

 סע ,ןעסיורד ןיא קוק ַא רָאנ בעיג ,םָאט ,וטסדער סָאװ ---

 --- ביולג ךיא ןוא בורג א ןיא יו רעטסניפ זיא

 רעבָא ,ארומ טסָאה וד זַא גָאז ,סקרַאמ ,ץרוק סָאד ךַאמ ---

 ןעלייוורעפ ןעלעוו רימ ןעוו .ןהעג ןעזומ רימ ; ןעפלעה טינ טעװ סע

 ןערהיפקעווא ץעגרע יורפ יד לייוורעד ןעמ טעוװ ,ייווצ רעדָא גָאט ַא

 .ןעניפעג ןענעק טינ םעדכָאנ יז ןעלעוו רימ ןוא

 -- רָאנ ,טגָאזעג סקרַאמ טָאה ,טינרָאג ךיז קערש ךיא --

 .טגערפעג םָאט טָאה ? סָאװ רָאנ --

 .ףיש ןייק ָאטינ ךָאד זיא סע .לעפיש ַא ןעגעוו ---

 ןַאמ ַא זַא ,טגנָאזעג טָאה ןיהטריוו יד יו טרעהעג בָאה ךיא ---

 -ירא רהיא טימ טעװ ןוא לעפיש ַא טימ ןעמוק טכַאנייב טנייה ףראד

 םעד רעבירא ןעזומ רימ ,ליוו סע סָאװ ןייז ןעק סע .ךייט םעד רעב

 .טגידנעעג םָאט טָאה ,ךייט

 : .טגערפעג יעלַאה טָאה ? טניה עטוג רהיא טָאה ---
 סָאװ וצ רעבָא .טרעפטנעעג סקרַאמ טָאה ,עטנעכייצעגסיוא ---

 *ָאז טניה יד עכלעוו ,ךאז ןייק טינ רהיא ןופ ןעבָאה ריס ? סע טצונ

 .ןעקעמש רעהירפ ןענעק ןעל

 טִא .ריירפ טימ ןעפורעגסיוא יעלַאה טָאה ! בָאה ךיא ,הֶא --

 ן'םיוא ןעזָאלענרעביא סענעלייא ןיא טָאה יז ןעכלעוו ,לַאש רהיא זיא

 .טוה רהיא ךיוא ןוא ,טעב

 ,רעהַא רָאנ ביג ,טגָאזעג רעקָאל טָאה ,טוג רהעז זיא סָאד --
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 סױרַא ךיז קור ,ןיינ ,ןיינ .טסלהָאצ וד יו ןיוש העז ךיא ? טנעס ַא

 ןוא קסע םעד ןערהיפסיוא ןעלעוו רימ ביוא .,ראלָאד גיצפופ יד טימ

 סע זיא .קירוצ דלעג ןייד וטסנירק ,ןענעידרעפ ייברעד ןעלעוו רימ

 ? סקרַאמ ,וטסגָאז סָאװ 4? ךילרהע טינ

 טּפַאכעגרעטנוא סקרַאמ טָאה ,סיוועג ץנַאנ ,סיוועג ץנַאג ---
 םָאט .דלעג-החרט רָאנ טסייה סָאד .רעכַאמ-הרשּפ ַא ןופ ןָאט ַא טימ
 ,ױזַא טינ .טליוו רהיא ןיהואוו ?ענניא םעד ןעגנערב ןיוש ךייא טעוו
 ? םָאט

 ייב ןעזָאל םהיא ךיא לע ?עגניא םעד ןעבָאה ?עוװ ךיא ןעוו --

 .ךייט ןופ נערב ןייב ,יטעניסניס ןיא רעשטלעב יננערנ

 'רעפ ןעטלא ןייא ענעשעק םיזוב ןופ ןעמונעגסיורַא טָאה סקרַאמ

 ןעגנַאל ַא ןעגױצעגסױרַא ןעטרָאד ןופ טָאה ןוא רעטסייט ןעטצומש
 ן'רעטנוא ןעזעלעג טָאה ןוא טקוקעגניײירַא םהיא ןיא טָאה רע .רעיּפַאּפ
 יירד םישזד לענניא םעד ראפ ,יטנואק יבלעש ,סענרַאב , ; זָאנ

 ,יסול ןוא קיד --- סדרַאודע .נידעבעל רעדָא טיוט ,ראלָאד טרעדנוה

 ייווצ טימ ילָאּפ יורפ יד .; ראלָאד טרעדנוה סקעז --- ,בייוו ןוא ןַאמ
 ".ּפָאק רהיא רעדָא רהיא ראפ ,ראלָאד טרעדנוה סקעז ,רעדניק

 ביוא ןעסיוו ?יוו ךיא .רעקָאל ,לעטעצ רעזנוא ךרוד קוק ךיא ---
 ךָאנ טגָאזעג סקרַאמ טָאה . ,ךיוא קסע ס'יעלַאה ןעמהעננָא ןענעק רימ

 ןוא סמעדע ןעקיש רימ ןעלעוו ןענָאױצכָאנ ענעי .ןעגייווש ןעצרוק ַא
 .לעטעצ ן'פיוא טייצ ערעגנייל ַא זנוא ייב ןיוש ןענייז ייז .רעגנירּפס

 .טגָאזעג םָאט טָאה ,לעיפוצ ןעליוו ייז ---

 -עג םעד ןיא גנוי ךָאנ ןענייז ייז .ןהעז ןיוש ךיא לע סָאד --
 -על טגָאזעג סקרַאמ טָאה .לעיפ ןעגנאלרעפ טינ ןעפראד ןוא טפעש

 ; עטכייל רהעז ָאד ןענייז עלעפ יירד .רעטייוו ?עטעצ םעד גידנעז
 זַא ,ןרעווש רעדָא ןעסיש וצ טיוט זיא ןָאהט וצ טָאה ןעמ סָאװ סעֶלַא
 ןעננאלרעפ טינ ךָאד ייז ןענעק םעד ראפ .,ןעסָאשענ ייז טָאה ןעמ

 גידנעגיילפיונוצ טגָאזעג רע טָאה ,עלעפ ערעדנא יד .טלעג ךס ַא

 -נייא יד ןעגעוו ןעדייר טצעי ריִמָאל .טייצ ךָאנ ןעבָאה ,רעיּפאּפ םעד

 ןעוו ןיוואלקש יד ןעהעזעג רהיא טָאה ,יעלַאה .רמ ,ָאזלַא .ןעטייהלעצ

 ? ךייט םעד רעבירַא זיא יז

 ,ךייא העז ךיא יו רהאלק ױזַא ! סיוועג ץנַאג --
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 ףיז טבייה סע ? ןעבָאה טינרָאג רימ ןעלָאז ןיילא ןוא ןעגידעירפעב
 רעוו ןוא .ךיז ראפ ןיוואקקש יד ןעמהענ ןעלעוו רימ ! ןָא טינרָאג
 -יוועג טינ זנוא וטסָאה 4 עדייב ןעמהענ וצ ןערעטש רָאג זנוא טעוװו
 .וד סָאװ טכער עבלעז סָאד ןעמהענ ךיז ןעגעמ רימ ? געװ םעד ןעז
 ,ןָאהט סע רהיא טנעק ,ןעגָאיכָאנ זנוא טליוו יבלעש רעדָא וד ביוא

 .קע ן'םיוא ןעטישוצנָא זנוא ץלַאז ןעמהענוצטימ טינ טסעגרעפ רעבָא
 -ָארשרעד ַא טגָאזעג יעלַאה טָאה ,םָאט ,וטסדער סָאװ ,הֶא --

 ןוא ?עגניא םעד רימ טגנערב .טסגָאז וד יו ױזַא ןייז לָאז ,רענעק
 ,טלעדנַאהעג ךילרהע לָאמ עלַא ךָאד טסָאה וד .טכַאמענ זיא קסע רעד
 .םָאט

 בָאה ךיא .טגָאזעג םָאט טָאה ,חומ ַא וטסהערד סָאװ טנייה ---
 -דנַאה עניימ ןיא ןערעטש טינ ךיז זָאל ךיא .ןעגעוו עשלאפ ענייד טינ
 סָאד .,ךיא והט סָאד גָאז ךיא סָאװ .ןיילַא ?עווייט ןופ וליפא ןעגנול
 .יעלַאה ,טוג וטסייוו

 .םִאט ,טגָאזעג ךיא בָאה סָאד ,סיוועג ץנַאג ,סיוועג ץנַאג --
 סָאד ןעגירק טסעוו וד זַא ,ןעכערּפשרעּפ רָאנ רימ טסעוו וד ןעוו ןוא
 ואוו ץטאלּפ םעד ןעבעגנָא רימ טסעוו וד ןוא ,םורא ְּךָאוו א ןיא דניק
 .ליוו ךיא סָאװ סעלא ןייז סע טעוװו ,ןעמהענּפָא םהיא לָאז ךיא

 -עג םָאט טָאה ,ליו ך י א סָאװ סעלַא טינ זיא סָאד רעבָא --
 טָאהעג ריד טימ בָאה ךיא זא ,יעלַאה ,ןעניימ ךָאד טסעוו וד .טגָאז
 ןוש העטשרעפ ךיא ? טסיזמוא זעשטַאנ ןיא ןעטרָאד סענזיב
 וד ! דנעה יד ןיא םהיא בָאה ךיא ןעוו ,ןעיילש ַא ןעטלַאה וצ יוװ
 לעגניא רעד טעװ טסנָאז ,ראלָאד גיצפופ ןעגעלרעדינַא ןעזומ טסעוו
 ! ךיד ְךֶָאד ןעק ךיא .טרָא ןופ ןערהיר טינ ךיז

 קסע ןא ריד בינ ךיא ! םָאט ,ריד טימ השעמ יד זיא סָאװ --
 -ייר ראלָאד טרעדנוה ןהעצפופ רעדָא דנעזיוט ַא ןעגנערב ריד ןעק סָאװ
 -יירעב א טזיב וד ,םָאט ! גונעג טינ ְךָאנ ריד זיא ,טיּפָארּפ םענ
 .טגָאזעג יעלַאה טָאה ,רעס

 סיוארָאפ ןיא ןעכָאװ עלעיפ ףיוא טײברַא ןעבָאה ריפ ! ױזַא --
 ןוא ןעגעלקעוַא םיקסע ערעזנוא ןעלָאז רימ ןעוו .קסע ןייד ץוח ַא
 ןעלעוו רימ ןוא דניק םעד ךָאנ ךיז ןעגָאי ןוא םענייד וצ ןעמהענ ךיז
 לעווייט רעד רָאנ ןעק ןעירפ םוראוו ,ןעּפַאכ טינ יורפ יד
 ןליפַא ? ןעלהָאצעכ זנוא וטסעו ? ןאד ןייז טעוװ סָאװ --- .ןעּפַאַכ
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 -עגנעמאזוצ גנולצולּפ טָאה ,גנורעלסרע ס'ףתוש ןייז טרעהעג טָאה
 טָאה ןוא ןייב ַא טּפַאכ סָאװ דנוה ַא יװ ױזַא ןעּפיל יד טעמישטש
 .ןעגעלרעביא ןעמונעג ךיז טָאה ןוא ,ןעזָאלצסױרַא ארומ םהיא

 גידנעשימ ,טגָאזעג סקרַאמ טָאה ,יעלַאה .רמ רהיא טהעז --
 -ביר ךייט גערב ןופ ןעטקנוּפ עלַא ייב ןעבָאה רימ ,שנוּפ ןעסייה ןייז
 ןעוו .טייקגיניילק ַא ריפ םיקסע ערעזנוא עלַא ּפָא ןעכַאמ עכלעוו רעט
 םָאט ןוא רעמיהטנעגייא רעד ךיא ןיב ןעפיוקרעפ וצ סָאװ ןעבָאה רימ
 רעסייוו ַא טימ ץירָאּפ ַא יוװ ןָא ךיז והט ךיא .רעפיוקרעפ רעד זיא
 להעצרעד רעטכיר םוצ םוק ךיא ןעו .,לעוויטש עטצוּפעג ןוא דמעה
 -נאלּפ ַא בָאה ןוא םעקקיוט .רמ סייה ךיא זַא ,השעמ ַא םהיא ךיא
 םענייא ףיוקרעפ ךיא ןעו .ןעוואלקש טרעדנוה ןעבעיז טימ עיצַאט

 ןוא ןעמָאנ ןיימ זיא סָאד זַא ךיא רעווש ,ןעוואלקש רָאֶאַּפ ַא רעדָא

 בָאה רעטכיר רעדנַאנַא וצ םוק ךיא ןעוו .ןערעיּפַאּפ יד רעטנוא ביירש
 -יל ןעגָאז טגנאלעבנא סָאװ רעטייוו רעווש ןוא ןעמָאנ רעדנַאנַא ךיא

 רענייא ךָאנ ָאד זיא סע ביוא ,טינ ךיא סייוו ,ןרעווש שלאפ ןוא ןעג
 גוט םָאט .רימ וצ ןעכיילנ ןענעק ךיז לָאז סָאװ ,דנאל ןעצנאג ןיא
 ---.ןעגָאלש ףיוא הירב ַא רָאנ זיא רע ,טינ ןעכאז יד וצ

 טָאה ,רעטציא זיב ליטש ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעקָאל םָאט

 גונעג, .שיט ןיא ּפַאלק ןעקרַאטש ַא טימ ןעכָארברעטנוא ן'סקרַאמי
 .ןעפורעגסיוא רע טָאה ."! טדערעג

 רָאּפש ! רעזעלג יד טינ ךערבוצ ,םָאט ,ריד טימ זיא טָאג ---
 .טייצ רעדנאנא ראפ קאלוק ןייד

 ? רחסמ םעד ןופ ןעבָאה ךיא לע סָאװ ,דניירפ רעבעיל רעבָא --
 .טגערפעג יעלַאה טָאה

 ? דניק סָאד ןעּפַאכ ריד ראפ ןעלעוו רימ זַא ,גונעג טינ זיא --
 ? רהעמ ךָאנ וטסליוװ סָאװ .ןעפורעגבָא םָאט ךיז טָאה

 זיא ,קסע םעד ריד ביג ךיא ןעוו ,טגָאזעג יעלַאה טָאה ,לעוװ ---

 -ארּפ םעד ןופ טנעצָארּפ ןהעצ ןעגָאז רימָאל .הטרעוו סָאװטע ךָאד סע

 .טנעכערעגניירַא תואצוה יד ,טיפ
 ךולפ ןעקרַאטש ַא טימ ןעפורעגסיוא רעקָאל טָאה ! ױזַא -

 ,טינןעד ךיד ךיא ןעק .שיט ןיא טסריופ ןעבָארג ןייז טימ גידנעּפאלק ןוא
 זא וטסקנעד ! רַאנ ַא ןעפָארטעג טסָאה וד זא ,וטסקנעד ! יעלַאה

 וצ ץירָאּפ ַאזַא םוא רענעינעוואלקש .ןערעוו ןעלעוו סקרַאמ ןוא ךיא
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 -עג סעכ טימ םָאט טָאה ,דייר עטסוּפ ענייד טימ ףיוא רעה --
 טינ רעבָא ,ןעטייהמוד ענייד עלא ןענָארטרעּפ ןעק ךיא .טרעפטנע
 .טיוט םעד רימ טכַאמ סָאד .ןַאמ רעגיטכרָאפסטָאנ ַא טסרעוו וד ןעוו
 ? ריד ןוא רימ ןעשיווצ דעישרעטנוא רעד זיא סָאװ ,ןעמעלַא ךָאנ
 סע 4? ןעלהיפעג ערעסעב וטסָאה 4 רימ ראפ רעסעב וטסלעדנַאה
 יד ןעטיהרעפ ןוא לעווייט םעד ןערַאנּפָא ןעלעוו וצ גיטכערטרעדינ זיא
 | .לעפ ענענייא

 ,טינ טפעשענג ןייק רָאנ זיא סָאד ,ןעררעה עניימ ,יעה ,יעה ---
 וצ יו ןענעוו ענעדעישרעפ ןעבענ סע .טשימעגניירַא סקרַאמ ךיז טָאה
 ןַאמ רענייפ ַא רהעז לעפייווצ ןהֶָא זיא יעלַאה ,רמ .ךאז ַא ףיוא ןעקוק

 ענייד ךיוא טסָאה ,םָאט ,וד ןוא ,ןעסיוועגנ םענענייא ןייז טָאה ןוא
 םוש ןייק טָאה ןענעירק ךיז רעבָא ,ךיוא עטוג עקַאט ןוא ,ןעגעוו
 סָאװ ,יעלַאה .רמ ,ונ .טפעשענ וצ ןעמהענ ךיז רימָאל .טינ קעווצ
 ? ןיוואלקש יד ןעּפַאכ ךייא לָאז ןעמ זַא ,טליוו רהיא ? רהיא טליװ

 "עג רימ .ס'יבלעש זיא יז .ןָא טינרָאנ ךימ טהעג אזילע ---
 םעד טפיוקעג רָאנ בָאה ךיא סָאװ רַאנ ַא ןיב ךיא .,דניק סָאד טרעה
 .שפנ

 .טמורבעג םָאט טָאה ,רַאנ ַא ןעמעלא} ןיא טזיב וד --

 -ענ סקרַאמ טָאה ,גונעג ןייז לָאז ,רעקָאל ,ףיוא ןיוש רעה ---
 קיטש עטונ ַא ןעבעג זנוא ליוו יעלַאה .רמ זַא ,ןעכער ךיא .טנָאז
 ,ָאזלַא .רעכַאמ ַא ךיא ןיב קסע ןעזעיד ףיוא .ניהור ייז וד .טײברַא

 ? סיוא יורפ יד טהעז יוװ ,יעלַאה .רמ

 טלָאװ ךיא .ןעניוצרע טונ ןוא ןהעש ןוא סייוו זיא יז ,לעוװו ---
 ןוא ראלָאד דנעזיוט רעדָא טרעדנוה טכַא ןעבענעגנ רהיא ראפ ן'יבלעש

 . .טלעג רהיא ןא טכאמעג ךָאנ טלָאװ

 -"עגרעביא סקרַאמ טָאה ,ןעניוצרע טונג ,ןהעש ןוא סייוו ---
 -יציּפש רעד ןוא טעצשילבעג ןעבָאה ןעניוא עפרַאש ענייז ןוא ט'רזח
 ןייא זיא סָאד ,רעקָאל ,העז --- .ןעגיוצעגסיוא ךיז טָאה זָאנ רעג
 לעגניא םעד .ןעּפַאכ ייז ןעלעוו רימ ! זנוא רַאפ ךַאז עטנעכייצעגסיוא
 רימ ןעלעוו יורפ יד ןוא ן'יעלַאה ןעבעגקעװוַא ךילריטַאנ רימ ןעלעוו

 -עגסיוא טינ סע ןיא .סנעילרָא ןיא ןעפיוקרעפ םוצ ןערהיפקעווַא
 ! טנעכייצ

 רע ןעוו ,טנעפעעג ךיז טָאה ?ַױמ רעסיורג רעד ןעמעוו ייב ,םָאט
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 -רוטש טגָאזעג סקרַאמ טָאה ! רעטרעוו ךיא ףור סָאד טָא ---

 ! ַאה ,ַאה ,ַאה ,גנוי ַא הירב ַא זיא םָאט .טייז יד ןיא ן'יעלַאה גידנעכ

 -רעפ וצ ןעבעג רעגענ םעד ןעק רעכלעוו ,רעגיצנייא רעד זיא םָאט

 ,םָאט ,ביולג ךיא .ּפָאק ן'פיוא לָאװ טָאה ,רעגענ רעד ,רע זַא ןהעטש

 ייז טסגָאז וד ןעוו ,רעטרעוו ענייד ןיא טינ ןעלפייווצ סרעגענ יד זַא

 ַא רענייז וטסיב ,ןיילַא ?עווייט רעד טינ טזיב וד בוא ןוא .סעּפע
 .רעדורב

 טָאה ןוא ןעטנעמילּפמָאק עזעיד וצ טרעהענוצ ךיז טָאה םָאט

 הקשמ יד טעװעלַאשזענ טינ טָאה רעכלעוו ,יעלַאה .טנָאזעג טינרָאג

 -וקעב טָאה ,טמערַאוװעגרעטנוא ?עסיבַא ןעוועג זיא ןוא שיט ן'פיוא

 .להיפעג ןעכילשנעמ ןימ ַא סעּפע ןעמ

 עשר אזַא ץלא ךָאנ טזיב וד ,טגָאזענ רע טָאה ,םָאט לעװ ---
 ןיא ןעוועג ןענייז רימ ןעוו וטסקניידעג .ןעווענ לָאמַא טזיב וד יו

 !עלדנַאהעב וצ רעכיילג זיא סע זַא ,ןעגָאז ריד געלפ ךיא ןוא זעשטַאנ

 ךיא גָאז טצעי .רעסעב ךיז טלהָאצ סע ?ייוו ,רעסעב סרעגענ יד

 ראפ טלהָאצעב ןעמ ואוו ,ךיוא טלעוו ענעי ַא ָאד ךָאנ זיא סע זַא ריד

 ? טינ סָאד ןעד וטסייוו .םישעמ עטכעלש יד
 ענייד טימ קנארק טינ ךימ ךאס .סייוו ךיא ביוא ענארפ ַא --

 טָאה רע .,ןעהיידרעפ טינ טנייה ייז ןעק ןעגָאמ ןיימ ,םירובד עטסוּפ

 .ייברעד ןעפנארב זָאלג ַא ךָאנ ןעקנורטעגסיוא

 רעגיטכיוו ַא טימ טגָאזעג יעלַאה טָאה ,םִאט ,סיוא רעה ---

 לָאמ עלַא בָאה ךיא ,?הוטש ןייז ןיא גידנעהיצסיוא ךיז ,עמיטש

 סעלַא טינ זיא רחסמ רעבָא ; טלעג רהעמ סָאװ ןעכַאמ וצ טבערטשעג
 ךיא .המשנ ַא ךינא טָאה שנעמ רעד .סעלַא טינ ךיוא זיא טלעג ןוא
 ןעוו טייצ א ןעמוק טעװ סע זַא ,סייוו ךיא ןוא ןָאינילער ןופ טלַאה

 טָאה ןעמ סָאװ ,םישעמ יד רַאפ ןובשחו ןיד ןעבעג ןעפראד טעוװ ןעמ

 -ניז רהעמ ךָאנ ךיא ףראד סָאװ וצ טנייה .טלעוו רעד ףיוא ןעגנאגעב

 : ? ןעניד

 .גנוטכַארעפ טימ טנַאזענ םָאט טָאה ,המשנ ןייד ראפ גרָאז ---

 -ירניז טינ לָאז יז זַא ,העז ןוא ףוג ןייד ןיא יז ךוז ןוא טכיל ַא םהענ

 .ןעניפעג טינ ךיוא יז רע טעוװ ןעכוז יז טעוו לעווייט רעד ןעוו .ןעג

 וטסנעק ,טגָאזעג יעלַאה טָאה ,םִאט ,ריד טימ זיא סָאװ ---
 ? הבוט ןייד ןעגעוו ריד וצ טדער ןעמ ןעוו ,רעסעב ןעמהענעב טינ ְךיִז
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 בָאה ,טקורענוצ רעטנהענ רעבָא ךיז בָאה ךיא ןעו .ערעייא יו ױזַא

 בָאה סָאװ .דנילב קָאטש ןעוועג זיא דניק סָאד זַא ןעהעזענ ךיא

 ךיז טעוו רעטומ ןייז זַא טביולגעג בָאה ךיא ? ןָאהט טלָאזעג ךיא

 ךיא בָאה ,ןעבעגקעוַא םהיא לע ךיא ןעוו ץרַאה יד ןעסעּפָא טינ

 רעבָא .ןעפנַארב ?עסעפ ַא רַאפ ןעבענעגקעװַא דייהרעליטש םהיא

 ןערָאװעג רעטומ יד זיא ןעמהענ וצ םהיא טייצ יד ןעמוקעגנ זיא סע ןעוו

 ן'טימ ןערהָאפבָא ן'רַאפ טקנוּפ ןעוועג זיא סָאד .רעניט רערהַאװ ַא

 .טרימשעג ןעוועג טינ ךָאנ ןענייז סרעגענ עדנַאב עצנַאג ןיימ .ףיש

 ןוא טייל עניימ ןופ םענייא ףיוא גנורּפש ַא ןעבעגעג יז טָאה גנולצולּפ

 ןעמעלַא טָאה ןוא רעסעמ ףנַאה םעד טּפַאכעגסױרַא םהיא ייב טָאה

 ,ןעהעזעג טָאה יז ןעוו ןוא ,ןהעטש ןעבעילבעג יז זיא ןאד .טגָאירעּפ

 ךייט םוצ גנורּפש ַא ןעבעגעג יז טָאה ,ןערהיפסיוא טינרָאג טעװ יז זַא

 ן'טימ ןעגנורּפשעגניירַא יז זיא טקוקעגמוא ךיז טָאה ןעמ רעדייא ןוא

 .ןעהעזעג טינ רהעמ יז טָאה ןעמ ןוא ךייט ןיא דניק

 טרעהענוצ טָאה רעכלעוו ,טגָאזעג רעקָאל םָאט טָאה ,ךע --
 -רַאּפ עדייב טייז רהיא ,טייהנעדעירפוצנוא טימ עטכישעג עצנַאג יר
 רהיא .ןעצנוק עכלעזַא סעקרענענ יד טינ ןעכַאמ רימ ייב .סעשטַאט

 ! ןעזָאלרעּפ ףיורעד ךיז טנעק

 -ענ סקרַאמ טָאה ? ןרעדניהרעפ סָאד וטסנעק יו ! ױזַא --
 .עמיטש רעטציירעג ַא טימ טגערפ

 עקרעגענ ַא ףיוק ךיא ןעו ! ןרעדניהרעפ סָאד ןעק ךיא יוו ---

 רהיא וצ ךיא העג ,ןעפיוקרעפ דניק סָאד ?יוװ ךיא ןוא דניק ַא טימ

 טסעװ וד ביואה : רהיא גָאז ןוא זלַאה ן'ראפ ןָא יז םהענ ןוא וצ

 רניק סָאד .קינעג םעד ןעכערבוצ ריד ךיא ?עוװ טרָאװ ַא ןעדערסיוא
 ןייד לע ךיא .ןעגָאז וצ סָאװ טינרָאנ טסָאה וד ןוא רימ וצ טגנַאלעב

 טסעוו וד ביוא ןוא ,טייהנעגעלעג רעטסרע רעד ייב ןעפיוקרעפ דניק

 -רעפ טסעוו וד סָאד ,לעיפ ױזַא ןעבָאה רימ ןופ וטסעוװ ןעצנוק ןעכַאמ

 ,ךייא גָאז ךיא ".ןערָאװעג ןערָאבעג טזיב וד סָאװ גָאט םעד ןעכולפ

 קשח רעד ייז טהעגרעפ םירוביד עכלעזַא ןערעה סעקרעגעג יד ןעוו זַא

 ָאד --- ןאד ,ךָאד סָאד ןעריבורּפ ייז ןעוו .ןעצנוק ענעגושמ ןעֿבַאמ וצ

 ַאַא טימ קאלוק ןעגירלאוועג ןייז ןעזָאלעגּפָארַא רעקָאל ,רמ טָאה

 ן'פיוא טצנַאטוצ ךיז ןעבָאה רעזעלג ןוא רעשעלפ עלא סָאד טכַאמ

 ,שיט
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 -עג רעד ןופ ףוכ רעד .טגָאז רע סָאװ טרָאװ ןייק ןערילרעפ טינ לָאז
 .טריזומא רהעז טּפיוהרעביא םהיא טָאה עטכיש

 רע טָאה 4? עטָאלב רעפעיט ַא ןיא טייז רהיא ןוא ,ױזַא ---

 ! אה ,אה ,ַאה .ןערָאװעג טייבראעגּפָא גיצנוק זיא סע ,טגָאזעג
 ,גראווניילק טימ ןָאהט וצ ןעבָאה וצ ךַאז עניד'הרצ ַא זיא סע --

 .סעכ טימ טגָאזעג יעלַאה טָאה
 ,ןעיורפ טרָאס ַאזַא ןעוועדָאהסיױוא טנעקעג ןעטלָאװ רימ ןעוו ---

 ןעוועג סע טלָאװ ,רעדניק ערעייז ןעגעוו ןרעמיק טינ ךיז ןעלָאז סָאװ
 ַא טימ טגָאועג סקרַאמ טָאה ,רחסמ רעזנוא ראפ הבוט עסיורג ַא
 .ל'רעטכעלעג

 ,ןעיורפ זַא ,ןעביולג טנעקעג טינ לָאמ ןייק בָאה ךיא --
 ץלעּפ םעד ןעסייר ױזַא ךיז ןעלָאז טסַאל ַא ןענייז רעדניק עכלעוו ייב

 דניק ַא רהעמ סָאװ .,סָאד ןעוהט ייז זַא ,ךיא העז טצעי .ייז ראפ
 ץֶלַא ,םהיא ןופ ןעבָאה ייז תורצ רהעמ סָאװ ןוא שפנ תמגע ייז טכַאמ
 שפנ רסומ ךיז ייז ןענייז רהעמ ץלַא ןוא ךיז וצ םהיא ייז ןעהיצ רהעמ
 .םהיא רַאפ

 סָאװ ןוא סייוו ךיא סָאװ סָאד טגָאז רהיא ,יעלַאה ,רמ ,ללעוו ---
 -אלקש םעד ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו .,טסואוועג לָאמ עלַא בָאה ךיא
 ענהעש ַא ןעוועג זיא יז .,ןיװַאלקש ַא טַאהעג ךיא בָאה לעדנַאהנעוװ
 סָאד זַא ךיז טכאד רימ .דניק ַא טַאהעג טָאה ןוא עקרעגענ עגולק ןוא
 יורפ יד בָאה ךיא ןעו ,?עװ .ןעקור ןעמורק ַא טַאהעג טָאה דניק
 טָאה .דניק סָאד ןעמהענ טלָאװעג טינ רעפיוק רעד טָאה טפיוקרעפ
 טָאה יז ! ןעבעגעגנָא טָאה עקרעגענ יד סָאװ ןעהעז טפראדעג רהיא

 טָאה ןוא רָאָאה יד ןעסירעג ךיז טָאה יז ,דרע'רד ןא ןעפרָאװעג ךיז
 .ןעטיױט ַא ןעכַאמ גידעבעל טנעקעג ןעבָאה ייז זַא ,תולוק טכַאמעג

 ,קנארק ןעוועג זיא דניק סָאד לייוו עדארג זַא ,ןעזיוועג רימ טָאה סָאר
 ןעועג סע זיא רימ ראפ ,םהיא וצ ןעדנובעגוצ רהעמ ןעוועג יז זיא
 ןעיורפ יד ; ןעפָארטש טינ ךימ לָאז טָאג ,ענעצס עשימָאק ךילקריוו א
 .םיאורב ענדָאמ ךילקריוו ןענייז

 .טגָאזעג יעלַאה טָאה ,רימ טימ ןעוועג זיא ?אפ רעבלעז רעד ---

 בָאה ,ךייט ןעטיור ןעבענ ןעטנוא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,רעמוז ןעטצעל
 ןיא טניישעג טָאה סע יװ .דניק ַא טימ ןיוואלקש ַא טפיוקעג ךיא

 ןעגיוא עצרַאװש עדנוזעג טַאהעג טָאה ןוא דנוזעג ןעוועג רניק סָאד
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 םוצ טגָאזעג יעלַאה טָאה 4? סע טהעג יװ ! רעקָאל ,?אפוצ ןעכ
 .דנַאה יד ןעבעגעג םהיא טָאה ןוא ןַאמ ןעסיורג

 ,רעהַא וטסמוק יו ,טרעפטנעעג רענעי טָאה ! לעווייט םוצ ---
 ? יעלַאה

 טָאה ,סקרַאמ ןעסייהעג טָאה רעכלעוו ,לעשנעמ רעניילק רעד

 יד טציּפשעגנָא טָאה ןוא טפַאשטנַאקעב עיינ יד טכארטעב ךיילג
 .ןרעיוא

 ךיא סָאװ רימ ראפ לאפוצ רעכילקילנ ַא זיא סָאד ,םָאט ,רעה ---

 רעפעיט ַא ןיא ןעכָארקעגניירא ָאד ןיב ךיא .ןעפָארטעג ָאד ךיד בָאה
 .ןעכירקסיורא ןעפלעה רימ טסלָאז וד זַא ?יוװ ךיא ןוא עטָאלב

 ןיוש זיא סָאװ ,דניירפ ןעמ טנעקרעד הטיונ א ןיא ! ָאהַא --
 ? טריסאּפ רעדעיוו ןיוש טָאה סָאװ ? ןעטרָאד

 ףיוא נידנענייצ טגָאזעג יעלַאה טָאה ,דניירפ ַא ָאד טסָאה וד --
 ? ףתוש ַא יאדווא ; ן'סקרַאמ

 ןעוועג ןיב ךיא ןעמעוו טימ ,ןַאמ רעד זיא סָאד טא ,סעי ---
 .זעשטַאנ ןיא תופתוש ןיא

 טגָאזעג סקרַאמ טָאה ,ןענעק וצ ךייא רהעז ךיֿפ טיירפ סע ---
 א יו ןעהעזעגנסיוא טָאה עכלעוו ,דנַאה ןייז טננאלרעד םהיא טָאה ןוא
 ,רמ זיא סע ביולג ךיא .,לענענ עגנַאל ערהיא טימ עָארק ַא ןופ לעסיפ

 .טצעזעגוצ רע טָאה ? יעלַאה

 ,ןעררעה ענייס ,טצעי ןוא .טסבלעז ךיא ןיב סָאד ,סעי --

 -אזוצ רימ ןעלעוו סינעגעגעב ןעמהענעגנא ןא ָאד ןעבָאה ריס יו ױזַא
 םעד וצ טגָאזעג רע טָאה ,רעטלַא ,לעװ -- .ןעסעינענ סעּפע ןעמ

 ,רעקוצ ,רעסאוו עסייה רָאנ זנוא גנאלרעד ,טעפוב םעד רעטניה ןַאמ
 ! וטסרעה ,ליסּפענש ַא ןוא ןעראגיצ

 ןיא רעייפ רעד ; רעמיצ ןיא ןערָאװעג ןעדנוצעגנָא ןענייז טכיל

 ךיז ןעבָאה םיטישכת יירד יד ןוא ןערָאװעג טשירפענּפָא זיא ןעוויוא
 -נאפעגנָא טָאה יעלַאה ןוא ,ןעטוג םעלַא טימ שיט ַא ייב טצעזעגקעווַא

 .תורצ ענייז ןעלהעצרעד ןעג

 סיורג טימ טרעהעגסיוא םהיא טָאה ןוא ןעגיוושעג טָאה רעקָאל
 טייקמאזקרעמפיוא

 עלייוו עלַא טָאה ןוא שנוּפ ןעסָאגעגנָא ?ייוורעד ךיז טָאה סקרַאמ

 רע םוא ,םינּפ ס'יעלַאה ןיא זָאנ עגיציּפש ןייז טקעטשעגניירַא טעמכ
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 טכארטעגכָאנ טָאה ןוא טצעזעגרעדינא ךיז טָאה יעלַאה .לַאז ןעטריל
 .טריסאּפ םהיא טימ טָאה סָאװ םעד ןעגעוו

 םעניילק םעד טימ קסע ןַא ןעבָאה טפראדעג ךיא בָאה סָאװ וצ ---
 טָאה ,קזוח ךיז ןופ ןעכַאמ ןוא ןעלאפניירא םוד ױזַא לאז ןוא ,שפנ
 ךיז ףיוא ןעזָאלעגסױרַא ייברעד טָאה רע ןוא .ט'הנעט'עג ךיז וצ רע
 .ןעבעגוצרעביא טינ ךיז ןעסאּפ סָאװ ,רעטרעװפּפמיש םי ַא ןיילַא

 רעכלעוו ,ןַאמ ַא ןופ עמיטש ַא טרעהרעד ךיז טָאה גנולצולּפ

 םוצ ןעפָאלעגוצ זיא יעלַאה .ריהט רעד ייב דרעפ א ןופ ּפָארא זיא -
 .רעטסנעפ

 .ןעפורעגסיוא רע טָאה ! ?אפוצ ַא ךיא ףור סָאד טָא --

 .רעקָאל םָאט ךָאד זיא סָאד ! ןעביולג טנעקעג סע טלָאװ רעוו

 ןופ רעמיצ ןרעדנַא םעד ןיא ןעפָאלעגנײרַא ךיילנ זיא יעלַאה
 .קנייש

 ַא ,ןַאמ רעקרַאטש ,רעלעקנוט א ןענַאטשעג זיא טעפוב םעד ייב
 ַא ןעגָארטעג טָאה רע .סעציילּפ עטיירב טימ ןוא ךיוה יד סופ סקעז
 לעיפ ןעבעגעגוצ טָאה סָאד ןוא ףױרַא רָאָאה יד טימ ץלעּפ ָאלּפָאב
 -סיוא םעד ןעגָארטעג טָאה םינּפ ןייז .ןעהעזסיוא ןייז וצ טייקדליוו
 עטסערג יד ןהענעב וצ ּפָא טינ ךיז טקערש רעכלעוו ,חצור ַא ןופ קורד
 ןיא ןָאהטעגנָא היח עזייב ַא רָאפ ךיז טלעטש ןעמ ןעוו .יירעדרעמ
 טימ טאהעג טָאה רע .,ןַאמ רעד ןעוועג סָאד זיא --- רעדיילק ןעשנעמ

 ןעוועג זיא רעכלעוו ןוא ,טזיירעג טָאה רע ןעכלעוו טימ רבח ַא ךיז
 ןַאמ רערעגַאמ ןוא רעניילק ַא ןעוועג זיא סָאד .םהיא ןופ ךּפה רעד
 -עגמורַא ןעבָאה ןעגיוא עצרַאװש ענייז .ץַאק א ןופ ןעננוגעוועב טימ
 םינּפ ןופ טעשטרַאטשעגנסױרַא טָאה זָאנ עניד עגנַאל ןייז ןוא טצנַאט
 ןַאמ רעסיורג רעד .ןרעיובכרוד סעלַא ןעלעוו טלָאװ סָאװ זעיּפש ַא יו

 ןייא טימ םע טָאה ןוא טריּפס לעזעלג עשביה ַא ןעסָאנעגנָא ךיז טָאה

 יד ףיוא טלעטשעג ךיז טָאה רעניילק רעד .ןעננולשעגרעטנורַא לָאמ

 ַא טימ רע טָאה ןאד ; רעשעלפ יד טכארטעב טָאה ןוא סיפ ץיּפש
 ןעוו .הקשמ לעזעלג ַא ןעבעג ןעסייהעג ךיז עמיטש רענישטיווק ,רעניד

 טימ לעזעלג יד טכארטעב עלייוו ַא רע טָאה ןעסָאנעגנָא םהיא טָאה ןעמ
 .ןעּפוז ןעמונעג םעד ךָאנ סע טָאה ןוא ,ענעימ רענעדעירפוצ א

 -ולקילג אזש ןעבָאה לעוװ ךיא זַא ,טביולגענ סע טלָאװ רעוו --
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 "ענג טינ ךיז בָאה ךיא ,רעטסַאמ ,ןייז רהיא טלָאז דנוזעג ---

 ן'פיוא טכאלוצ ךיז טָאה ןוא טגָאזעג םעס טָאה ,ןעטלַאהנייא טנעק
 יו ןעגנורּפשעג זיא יז ןעוו ענדָאמ ױזַא ןעהעזעגסיוא טָאה יז .,?וק
 ,ץנַאט א ןוא גנורּפש ַא .ןרעדנַא ן'פיוא זייא קיטש ןייא ןופ געיצ ַא
 ױזַא ןעבָאה ידנע ןוא םעס ןוא .ןעכַאל קנארק םוצ זיא סע ,טָאג ,הֶא
 .ןעגיוא יד ןופ ןעגנאגעג ייז ייב ןענייז ןערהערט זיב טכַאלעג גנַאל

 טָאה ,רעגייטש רעדנַא ןַא ףיוא ןעכַאל רימ ייב ןיוש טעוו רהיא ---

 רעד טימ ןָאהטעג ךַאמ ַא טָאה ןוא ןעירשעג רעלדנעהנעוואלקש רעד

 .ּפעק ערעייז רעביא שטייב
 ןעפָאלעג ןענייז ןוא ץימש ענייז ןעדעימעגסיוא ןעבָאה עדייב

 -ייא ךָאנ טצעזעגפיורא ייז ףיוא ךיז ןעבָאה ןוא דרעפ יד וצ גידנעכַאל

 .דרעפ ןייז וצ ןעמוקענוצ זיא רע רעד
 "עק רימ .ןעפורעגסיוא םעס טָאה ,רעטסַאמ ,דנוזעג טייז ---

 "יא .זנוא ףיוא טראוו סיסימ יד ןעד ,ןעביילב טינ רעגנעל ָאד ןענ

 זַא ןעלעוו טינ טלָאװ יז (דרעפ םעד) ן'ירעשזד יז ףראד טּפיוהרעב
 קסעװַא רע זיא טימרעד .קירב ס'יזיל ןערהָאפרעבירַא ןעלָאז דרעפ יד
 ןערעה וצ ןעבעילבעג רָאנ ןיא ןיעלַאה ראפ .םהיא ךָאנ ידנע ןוא
 "ייו טריּפָאלַאג ןעבָאה ייז דנערהעוו ,רעטכעלעג ןעקרַאטש .רעייז

 .רעט

 .לעטיּפַאק רעטכַא

 .ןעפיולטנע ס'אזילע

 ;נַאנרעבירַא ןעכילרהעפעגסנעבעל רהיא טכַאמעג טָאה אזילע
 רעד .לעקנוט ןרעוו וצ ןעגנאפעגנָא ןיוש טָאה סע ןעוו ,ךייט ן'רעביא
 טָאה ,ךייט ןופ סױרַא םאזגנַאל זיא רעכלעוו ,ןַאמוט דנעבא רעיורג

 רעד ןוא גערב ןופ טרעטייוורעד ךיז טָאה יז ןעוו ײלעקיװעגמורַא יז

 ערהיא ןופ ןעטינשעגּפָא יז טָאה זייא רעקיטש עסיורג יד טימ םָארטש

 ןעבעילבעג טינ ךאז ערעדנא ןייק ָאזלא זיא יעלַאה ראפ .,רעגלָאפרעפ

 יצ סָאװ ןייז בשייי ךיז ןעטרָאד ןוא עמשטערק ןיא קירוצ ןהעג וצ יו

 "בעמ םעניילק ַא ןופ ריהט ַא טכַאמעגפיוא םהיא טָאה יורפ יד .ןָאהט
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 ריד ןעלעוו ייז ןוא ןעשנעמ עטוג ןענייז ייז ,ןיהַא העג ..ףרָאד ןיא

 .לָאמ עלַא סע ןעוהט ייז .ןעפלעה סיוועג

 אזילע טָאה ,טייקסטוג רעייא ראפ ןעלהָאצעב ךייא לָאז טָאג --
 .ץרַאה טימ טגָאזענ

 ןָאהטעג בָאה ךיא סָאװ סָאד .טינ רימ קנאד ,טינ רימ קנאד ---
 .קנאד ןייק הטרעוו טינ זיא

 -רעד טינ םענייק ךָאד טעוו רהיא ,ררעה רעטונג ,רעבָא --
 ! ןעלייצ

 ,טינ סיוועג ! ךיא וד טסלַאה ןעמעוו ריפ ! רַאנ וד ,העג --

 טסָאה וד .יורפ עגידנעטשרעפ ַא טזיב וד ,העג .טצעזענוצ רע טָאה
 גָאז סָאד ,ןעבָאה סָאד טסלָאז ֹוד ןוא ,טייהיירפ ןייד טנעידרעפ
 .ריד ךי א

 זיא ןוא טסורב רהיא וצ דניק סָאד טקירדענוצ טָאה יורפ יד
 ןוא ןענַאטשעג זיא ןַאמ רעד .טירש עלענש ןוא עטסעפ טימ קעוװַא
 .טקוקעגכָאנ רהיא טָאה

 -כילדניירפ א ריפ ןעטכארטעב טינ סיוועג סָאד טעוו ,,יבלעש ---

 ןעסיוורעד ךיז טעװ רע ןעוו ,טגָאזעג ךיז וצ רע טָאה ,רימ ןופ טייק
 ןיוואלקש ַא עניימ ןעּפַאכ טעװ רע ןעוו .ןָאהטעג ָאד בָאה ךיא סָאװ
 ; ןעפלעה ךיא ןעק סָאװ רעבָא .עגיבלעז סָאד ןעלהָאצּפָא רימ רע טעוװ

 + .םענעי רַאפ רעּפַאכ ןייק טינ ןיב ךיא
 ןעהעזעג טָאה רע ןעוו טרענייטשרעפ יװ ןענַאטשעג זיא יעלַאה

 -מוא ךיז טָאה רע .ךייט טייז רענעי ףיוא רעכירא זיא אזילע יוזא יו
 ןעדנעגארפ ַא טימ טקוקעגנָא ייז טָאה ןוא ידנע ןוא םעס וצ טיירדענ
 .קילב

 "ענג םעס טָאה ,טײברַא לעקיטש ענהעש ַא ןעוועג זיא סָאד --

 .טגָאז
 יעלַאה טָאה ,םילָאװייט ןעבעיז ןעבָאה ךיז ןיא זומ יורפ יד --

 .ץַאק ערליוו ַא רָאנ ןעק ןעגנירּפש ןימ ַאזַא .טגָאזעג

 רעד זַא ,ּפָאק םעד גידנעצארק ךיז טגָאזעג םעס טָאה ,ףָאה ךיא
 .געוו םענעי ןעמונעג ןעבָאה רימ סָאװ ןעהייצרעפ רימ טעוװ רעטסַאמ
 טָאה ןוא ,טצעזעגוצ רע טָאה ,טינ ךימ טקנערק סָאד זַא טינ טקנעד
 .טכאלעג גירעזייה ייברעד

 ,טמורבעג רעלדנעה רעד טָאה ! טסכאל ןד --+
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 -רעפ טימ ןוא יירשענ א טיס ; ןהעטש ןעבעילבעגנ טינ םהיא ףיוא

 קיטש רעדנַאנַא ףיוא ןעגנורּפשעגפיורא יז זיא עיגרענע רעטלעפייווצ

 גידנעלקַאש ןוא גידנעשטילג ךיז ,םענייא ְךָאנ ףיוא ןאד ןוא זייא

 -עג יז טלָאװ טירט רעשלאפ רעטסנעלק רעד ואוו ,רעהפיוא ןא ןהֶא

 ףיא רבק ןעגידרעסַאו א ןיא דניק רהיא טימ ןעבָארגעב טנעק

 -ֹוצ ןענייז ןעקָאז ערהיא ,ןעלאפענּפָארא ןענייז ךיש ערהיא  .ניבייא

 -עגרעביא ןענייז ןעקעלפ עגיטולב ןוא רעקיטש ףיוא ןערָאװענ ןעסיר

 רעבָא .ןענַאטשעג ןענייז סיפ ערהיא ואוו רעצעלּפ יד ףיוא ןעבעילב

 ךרוד יוװ ,טָאה יז זיב ,טלהיפעגנ טינרָאנ ,ןעהעזעג טינרָאג טָאה יז

 םעד ןופ גערב םוצ טרהיפעג יז טָאה ןַאמ א יו ןעהעזענ ,םיורט ַא
 .ָאייהַא ךייט

 רהיא ,טנַאזענ ןאמ רעד טָאה ,טייז רהיא רעוו ןייז לָאז ---

 ! יורפ עווארב ַא טייז

 ,ןאמ ַא ןופ טכיזעג סָאד ןוא עמיטש יד טנעקרעד טָאה אזילע

 .םייה רעטלַא רהיא ןופ טייוו טינ םראפ ַא טאהעג טָאה רעכלעוו

 "עב ! ךימ טעטער ַא ! ךימ טעטער ! סעממיס .רמ ,הֶא --

 .ןעפורעגסיוא אזילע טָאה ! ךימ טלַאה

 -אררעביא ןיא ןעפורעגסיוא ןַאמ רעד טָאה ! ךיא העז סָאװ ---

 .ןירענעיד ס'יבלעש .רמ ךָאד טזיב .גנוש

 -רָאד טא .עלענניא ןעזעיד ,דניק ןיימ טפיוקרעפ טָאה ןעמ ---

 םעד וצ דנַאה רעד טימ טגייצעג טָאה יז ןוא ! רעטסַאמ ןייז זיא ןעט

 -ויְלק ַא ךיוא ךָאד טָאה רהיא ,סעממיס .רמ ,הֶא .יקָאטנעק ןופ גערב

 ! ןהוז םענ

 יז גידנעהיצפיורא טגָאזעג ןַאמ רעד טָאה ,ךיא בָאה סיוועג ---

 בָאה ךיא ןוא ,יורפ עווארב ןוא עכילטנערָא ןייא טזיב וד --- .גערב םוצ

 .הטומ ַאזַא ןעבָאה עכלעוו ,ןעשנעמ בעיל

 -ענּפָא ןַאמ רעד יז טָאה גערב ן'פיוא ףױרַא ןענייז ייז ןעוו
 .טלעטש

 "ענג רע טָאה ,ריד ראפ ןָאהט סעּפע ןעלעוו רהעז טלָאװ ךיא ---

 עטסעב סָאד .ןעמהענ ךיד לָאז ךיא ואוו טינ סייוו ךיא רעבָא ,טגָאז

 ןהעג טסלָאז וד זא ,ןענָאז וצ ריד זיא ,ריד ראפ ןָאהט ןעק ךיא סָאװ

 ,זױה עסייו עסיורג א ףיוא טנייצעגנָא רע טָאה ייברעד .ן י ה ַא

 סאג טּפיױה רעד ןופ טייוו טינ ןייֵלַא ךיז ראפ ןענַאטשעג זיא עכלעוו
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 ידנע ? ןהעגכרוד ןענעק טינ ןעלעוו רימ ןוא טמַאצרעפ ןוא טרַאּפש
 .טרעהעג ןיילַא סע טָאה

 טזומעג ךיז טָאה יעלַאה ןוא ,גיטכיר רהעז ןעוועג סעלא זיא סע
 םעד ןעמהענ ןוא ןערהעקמוא טזומעג ךיז טָאה ןעמ .ןעבעגרעטנוא
 .געוו-דנַאפ

 ַא יװ ןעוועג טינ רהעמ סע זיא ןעגנוטלַאהּפָא עזעיד עלא ךָאנ
 עמשטערק ףרָאד רעד ןיא טָאה אזילע טייז ,עדנוטש ?עטרעפ יירד

 -רָאד ןענייז סרעטייר יירד יד ןעוו ,ןעפָאלש דניק רהיא טניײלעגקעװַא
 "עג טָאה ןוא רעטסנעפ ןעבענ ןענַאטשעג זיא אזילע .ןעמוקעגנָא ןעט
 -עב יז טָאה קילב רעלענש ס'םעס ןעוו טייז רעדנא ןא ןיא טקוק
 .םהיא רעטניה טירט רָאֲאּפ ַא ןעוועג ןענייז ידנע ןוא יעלַאה .טקרעמ
 לָאז טוה ןייז זַא טכַאמעג םעס טָאה טנעמָאמ ןעשיטירק ןעזעיד ןיא
 לָאז אזילע ןעכלעוו ,שטיווק ןימ ַא ןעבעגעג טָאה ןוא ןעלאפּפָארַא
 ןוא ךיז טוהט ָאד סָאװ ןעהעזעג יז טָאה קוק ןייא טימ .,ןהעטשרעפ
 יירד יד ןענייז ?ייוורעד ,רעטסנעפ ןופ קירוצ גנורּפש ַא ןעבענעג טָאה
 רעד וצ ןעטיר גמורַא ןעבָאה ןוא רעטסנעפ םעד ןעטירעגייברעפ
 .ריהט-טנָארּפ

 סנעבעל דנעזיוט ןעמוקעב אזילע טָאה טנעמָאמ ןייא ןעזעיד ןיא
 .ךייט םוצ ריהט טייז ַא טנעפעענ ךיז טָאה רעמיצ רהיא ןיא .ךיז ןיא
 ןופ ןעגנורּפשענּפָארַא םהיא טימ זיא ןוא דניק סָאד טּפַאכעג טָאה יז
 טנעמָאמ םעד ןיא ןעהעזרעד יז טָאה רעלדנעהנעוואלקש רעד .ּפערט יד
 ןופ ןעגנורּפשעגּפָארַא זיא רע .גערב םוצ טנעהענעג ךיז טָאה יז ןעוו
 רהיא ךָאנ ןעפיול ןעמונעג רע טָאה ידנע ןוא םעס גידנעפור ןוא ,דרעפ
 ,ךייט םוצ ןעגיולפענוצ עלייוורעד זיא אזילע .תוחכ ענייז עֶלַא טימ

 -עב וצ ענהָא ןוא ,ןעמואוושענמורא ןענייז זייא רעקיטש עסיורג ואוו
 יירשעג ןעכילקערש ַא טימ ייז זיא ,רהאפענ-סנעבעל םעד ןעקנעד

 -עג טָאה טָאהט ַאזַא .,ךייט ןיא זייא קיטש ַא ףיוא ןעגנורּפשעגפיורַא
 טינ .גנולפייווצרעפ רעכילקערש ןיא רָאנ ןערעוו טרהיפעגסיוא טנעק
 ןעיירשעג ןעזָאלעגסױרַא ךיוא ידנע ןוא םעס ,יעלַאה ןעבָאה גידנעליוו
 ּפעק יד רעביא דנעה יד ןעביוהעגפיוא ןעבָאה ןוא גנושַאררעביא ןופ
 .ענעצס עכילקערש ַאזַא גידנעהעזוצ

 -נורּפשענפיורא זיא יז ןעכלעוו ףיוא ,זייא קיטש רעסיורג רעד
 ןיא יז רעבָא ,טכיווענ רהיא ןופ טלעקָאשוצ קרַאטש ךיז טָאה ,ןעג
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 -קעווַא ךיילג רע זיא ,זיא רע ואוו טגייצעג םהיא טָאה םעס ןעוו ןוא
 .טגלָאפעגכָאנ ןעבָאה ידנע ןוא םעס .ןיהַא ןעטירעג

 ,ןערָאװעג טצונעב ל?לעיפ רהעז *ָאמַא זיא געװ רעכייוו רעזעיד
 -עג ןעזָאלרעפ רע זיא געוו םעיינ םעד טכַאמעג טָאה ןעמ טייצ רעבָא
 ןעזעיד ףיוא .ןערהָאפ םהיא ףיוא ןעטלעז טגנעלפ ןעמ ןוא ןערָאװ

 טיובעגפיוא רעצעלּפ עלעיפ ןיא ןעמ טָאה ךייט ן'זיב געוו ןעצנַאנ
 .סענַאלרַאּפ טימ ןעגיוצרעפ ייז ןוא סמראפ

 ךיא םירָאװ ,ןעטיה ךיז טלָאז רהיא זַא ,ךייא ךיא גָאז ,טצעי ---

 ןערהיפּפָארַא טינ ךימ ןעלעוו סנעגיל עטכולפרעפ ערעייא ,ךייא ןעק
 ! רעליימ ערעייא ןעטלַאה טלָאז רהיא .געוו ןעזעיד ןופ

 םעס טָאה ,געוו םענענייא ןייז ןיא ןהענ ןעק רעטסַאמ רעד ---
 ןעקנואוועג רע טָאה ייברעד ,ןָאט ןעגינעהטרעטנוא ןייא טימ טגָאזעג
 ַא ןיא טצאלּפעגסיורא טינ רועיש רעדעיוװ טָאה רענעי ןוא ן'ידנע וצ
 .רעטכעלעג

 ןיא טקוקעג טָאה רע ; טגיילעגפיוא טוג רהעז ןעוועג זיא םעס
 טגעלפ עלייוו עלַא .ןעכוז וצ סעּפע טניישעג טָאה ןוא ןעטייז עֶלַא

 ס'יורפ ַא ןעטרָאד טינ וטסהעז ,ידנע , : ךיוה רעד ןיא ןעפורסיוא רע
 טגעלפ סָאד ?.יזיל זיא סָאד זַא ,ןערעווש טלָאװ ךיא, ? "טוה

 .ןעצנַאטפיוא לָאמ עלַא ן'יעלַאה ןעכַאמ
 ןענייז ,עדנוטש ַא ןעגעג ןעטירעג ױזַא ןעבָאה ייז יו םעדכָאנ

 רעכלעוו ,ןרעייש טימ ףיוה ןעסיורג ַא ףיוא ףױרַא לָאמַא טימ ייז

 טָאה ןעשנעמ ןעגירעבעל ןייק .םרַאפ רעסיורג ַא וצ טגנאלעב טָאה

 יו ױזַא .דלעפ ןיא ןעווענ ןענייז עלא ?ייוו ,ןעהעזעג טינ ןעטרָאד ןעמ

 טָאה ןוא געוו ןופ ןעטימ ןעצנאגנ ן'רעביא ןענַאטשעג זיא ףיוה רעד
 .ןערהָאפ טנעקעג טינ רעטייוו ןעמ טָאה ,טרַאּפשענּפָא םהיא

 םעס טָאה ? רעטסַאמ ,טגָאזעג טינ סָאד ךייא ךיא בָאה --
 -לושעב טסיזמוא ךיז טניפעג סָאװ רענייא יו ענעימ ַא טימ טגָאזעג
 ןיא זיא סָאװ םענייא ראפ ןעסיוו רהעמ רעדמערפ ַא ןעק יװ .טגיר
 ? ןעסקאווענפיוא ןוא ןערָאבעג דנעגעג רעד

 סעלַא סע טסָאה וד ,ןעפורעגסיוא יעלַאה טָאה ! קילושז וד ---
 ! טסואווענ

 טינ טָאה רהיא ןוא סייוו ךיא זַא ,טגָאזעג טינ ךייא ךיא בָאה --
 -רעפ זיא סעלַא זַא ,טגָאזעג טינ ךייא ךיא בָאה ? ןעביולג טלָאװעג
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 םעס סָאװ גידנערעה טינ טכַאמעג ךיז טָאה ןוא טגָאזעג ךיז וצ יעל
 .טגָאזעג טָאה

 ןעיורפ יד ,טגָאזעג םעס טָאה ,ןעדייר וצ סָאװ ָאטינ זיא סע ---
 זַא טקנעד רהיא סָאװ סָאד טינ לָאמ ןייק ןעוהט ייז ; ענדָאמ ןענייז

 ןעיורפ יד .?ייהטנעגעג סָאד דארג טּפָא רהעז ןוא ,ןָאהט ןעפראד ייז
 דנערהעוו ,עקַאט ראפרעד ןוא .טרהעקרעפ ןָאהט וצ ןעפַאשעב ןענייז
 ירהיא טלָאז ,געוו ם ע ד טימ ןהעג טפראדעג ןעבָאה ייז זַא טקנעד רהיא
 ייז טעוו רהיא זַא ,רעכיז ןייז טנעק רהיא ןוא ןרעדנַא םעד טימ ןהעג
 טפראדעג יזיל טָאה גנוניימ רענעגייא ןיימ ךָאנ .ןעניפעג ןעטרָאד
 -יילג ן'טימ ןהעג רימ ןעפראד ראפרעד ,געוו ןעניטָאלב םעד ןעמהענ

 .געוו ןעכ
 ןייז וצ טניישעג טינ טָאה ןעיורפ ןעגעוו גנוניימ עפעיט עזעיד

 ןעכיילג םעד ןעמהענ לָאז רע זא  ,יעלַאה ראפ דנעגייצרעביא ױזַא
 : טגָאזעג טָאה רע ןוא געוו

 רימ ייב זיא סע ןוא ןאלּפ ןעזעיד טרידוטש ךיוא בָאה ךיא ---
 -עג ייברעד טָאה רע .געוװ ןעכיילג םעד ןעמהענ וצ טינ ןעבעילבעג
 .געוו ןעכייוו םעד זיב ךָאנ ןעבָאה ייז טייוו יו ןע'םעס טנערפ

 -עגעג ייברעד טָאה רע .טרעפטנעעג םעס טָאה ,טייוו טינ ---
 ןייא טימ טצעזעגטרָאֿפ טָאה ןוא ן'ידנע וצ קנואוו ןעמייהעג ַא ןעב
 רע ןעד ,געוו ןעזעיד טימ ןהעג טינ טלָאװ ךיא : עמיטש עטסנרע
 .ןיהואוו סייוו טָאג ןענעזדנַאלברעפ ךָאנ ןענעק רימ ןוא םאזנייא זיא

 טימ ןהעג ךיא לע ,טגָאזעג יעלַאה טָאה ,ןעגעווטסעד ןופ ---
 : .געוו ןעזעיד

 טמַאצרעפ געװ רעד זיא ףיורא רעטייוו זַא טרעהעג בָאה ךיא --
 טינ .דרעפ טימ רעבירַא טינ טי ןעק ןעמ ןוא לעכייט ם'ייב
 ? ידנע ,תמא

 רעבָא ,טרעהענ ךיוא סע טָאה רע זַא ,טרעפטנעג טָאה ידנע
 .ןעוועג טינ ?ָאמ ןייק ָאד זיא רע ןעד ,טינ רע סייוו רעכיז ףיוא

 ןעשיווצ תורשּפ ןעכַאמ וצ טנייוועג ןעוועג זיא רעכלעוו ,יעלַאה
 רעכייו רעד זא ,טנע'קסּפ'ענ טָאה ,סרענגיל עניילק ןוא עסיורג
 ןייז זַא ,ןעקרעמעב וצ טניישעג טָאה רע .רעטכעב רעד זיא געװ
 טָאה סָאד .ן'םעס ףיוא קורדנייא ןערעווש ַא טכַאמענ טָאה סולשעב
 ,נעוו ןעניטכיר םעד ןעמונענ טָאה רע זַא ןעזעיוועב רהעמ ךָאנ םהיא
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 ןייא טימ טגָאזעג םעס טָאה ! ידנע ,ריד טימ זיא סָאװ ---

 טספראד וד ןוא ךאז עטסנרע ןייא רהעז זיא סָאד .ןָאט ןעטסנוע
 םעד ןעפלעה ןעמ ףראד ױזַא טינ .סאּפש ןייק ןעכַאמ טינ ןופדעד

 .רעטסַאמ
 יעלַאה טָאה ,ךייט םוצ געוו ןעכיילג םעד ןעמהענ ?לעוװ ךיא --

 ךיא .םרַאפ ס'יבלעש ןופ עדנע םייב ןעוועג ןענייז ייז ןעוו ,טגָאזעג
 .טוג ץנַאג געוו םעד ןעק

 טפערט יעלַאה רעטסַאמ ,טגָאזעג םעס טָאה ,גיטכיר רהעז --
 -ייא .ךייט םוצ ןעגעוו ייווצ ָאד ןענייז סע רעבָא .טקנוּפ םוצ ךַאז יד
 ןעכלעוו ,געװד-דנַאל רעד זיא רעטייווצ רעד ןוא רעכייוו רעד זיא רענ

 ' ? ןעמהענ רהיא טליוו

 -עג ךיז טָאה ןוא ןע'םעס ףיוא טקוקעג עטַאוװע'מת טָאה ידנע

 ייוצ יד ןעגעוו העידי עיינ יד ןעמונעג טָאה רע ואוו טרעדנואוו
 .ןעגעוו

 ןעניטָאלב םעד ןעמונעג טלָאװ ,טצעזענטרַאפ םעס טָאה ,ךיא --
 רע לייוו ,ןעמהענ טזומעג םהיא טָאה יזיל זַא קנעד ךיא ןעד ,געוו

 .טצונעב רעגינעוו טרעוו
 ןוא ןַאמ-הרבח רענעבעירטעגכרוד ַא ןעוועג זיא יעלַאה שטָאכ

 -עג גנוניימ עזעיד ךָאד םהיא זיא ,רעטרעוו ןיא טביולגעג טינ טָאה
 .ןערָאװעג ןעלהעפ

 -גיל עטכולפרעפ עכלעזַא ןעוועג טינ עדייב טלָאװ רהיא ןעוו ---
 -נעגיוא ןא ףיוא ךיז טָאה ןוא דנעקנעדכָאנ טגָאזעג רע טָאה ! סרענ
 .טכארטרעפ קילב

 רע סָאד ,ן'ידנע טריזומַא ױזַא טָאה טייקטכארטרעפ ס'יעלַאה
 ןעצאלּפוצסױורַא טינ תוחכ עלַא טימ ןעטלאהנייא טזומענ ךיז טָאה

 .דרעפ ןופ ןעלאפעגּפָארַא טינ רועיש ייברעד זיא רע .רעטכעלעג ַא טימ

 טינ יו ױזַא ענעימ עטסנרע ןייז ןעגנָארטעג ייברעד רעבָא טָאה םעס
 .סע ןעמ טניימ םהיא

 ןָאהט רעטסַאמ רעד ןעק ,טגָאזעג רעטייוו םעס טָאה ,סיוועג ---
 זַא ,טקנעד רע ןעוו ,געוו ןעכיילג םעד ןעמהענ ןעק רע .ליוו רע יו

 קנעד ךיא יו .סנייא ץלַא סע זיא זנוא .רעטסעב רעד יא סָאד
 .רעטסעב רעד זיא געוװ רעכיילגנ רעד זַא רימ טנייש ,ְךֶאנ רעטציא

 יַאה טָאה ,געװ ןעמאזנייא ןַא ףיוא ןהעג ךילריטַאנ זומ יז --





 .יעלַאה ןוא יבלעש םסיסימ ןוא ,רמ ןוא םָאט
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 םהיא טימ ןעוועג זיא ןוא טלעכיימשעג םהיא וצ נידענג ָאזלַא טָאה יז

 .סעװַא טהענ טייצ יד יו ןעקרעמעב טינ לָאז רע זַא ,ךילדניירפ

 יד וצ דרעפ יד טכארבעג ידנע ןוא םעס ןעבָאה רענייז ַא ייווצ

 -רע ןעצנַאג ןיא דרעפ יד ךיז ןעבָאה טניישעג טָאה סע יװ .סעּפולס

 .ײרעגָאימורַא רעגידנעגרָאמ-הירפ רעד ןופ טלָאה

 ןעטפערק עשירפ טימ גָאטטימ ןופ ןעמוקעג סָאװ רָאנ זיא םעס

 -קירוצ יעלאה זיא םעד ןיא .ןענעידעב וצ טיירעב ןעוועג זיא ןוא

 .ןעמוקעג

 -ַאה טָאה ,טינ טניה ןייק רעטסַאמ רעייא טָאה העז ךיא יו ---

 ן'םיוא ןענײטשפיױרַא טלָאװעג טָאה ןוא ,טכארטרעפ טגָאזעג יעל

 .ררעפ

 טימ ןעפורעגסיוא םעס טָאה ! טניה טָאה רעטסַאמ רעד ביוא --

 ! בייל ַא יו טמורב רע 4 ָאנורב םעד טָא רהיא טהעז .ףמואירט

 .עלעטניה א ךיז ייב רעגענ ערעזנוא ןופ רערעדעי טָאה םעד רעסיוא

 רעטסַאמ ןייד ביוא ךיד גנערפ ךיא ! רהָאי ץראווש םוצ העג ---

 .סרעגענ ןענָאױצכָאנ ףיוא טניה טלַאה
 רע רעבָא ,טניימעג טָאה רע סָאװ טסואוועג טונ ץנַאג טָאה םעס

 -ענ רע טָאה עגארפ עטצעל יד ףיוא .גידנעסיוו טינ טכַאמעג ךיז טָאה

 : ןָאט ןעטסנרע ןייא טימ טרעפטנע

 קנער ךיא ןוא .סרעקעמש עטוג רהעז ןענייז טניה ערעזנוא ---

 ןעבָאה ייז זַא ,זיא ךַאז עצנאגנ יד .רהיא טניימ טניה עכלעזַא זַא

 רהעז ןענייז ייז .סרעגענ ּךָאנ ןעפיולכָאנ טריבורּפ טינ לָאמ ןייק ךָאנ

 ייברעד .סױרַא רָאנ ייז טזָאל ןעמ יו ױזַא ,ךאז רעדעי וצ קנילפ

 "! ָאנורב ,רעהַא, : ןעפורעגסיוא טָאה ןוא ןָאהטעג ףייפ ַא רע טָאה

 "וצ ךיילג םהיא וצ זיא רעכלעוו ,דנוה רעדנעלדנוַאפוינ ןעסיורג םוצ

 .קע ן'טימ טלעקַאשעג ךילדניירפ טָאה ןוא ןעפָאלעג
 -נעגײטשפורַא טגָאזעג יעלַאה טָאה ! ןעגנַאהעג רעוו ,העג --

 .ךיז רהיר ,םוק טצעי .דרעפ ן'פיוא גיד

 רע .דרעפ ן'פיוא ףיורא זיא ןוא ץנַאט ַא ןעבעגעג טָאה םעס

 ןעסעזעג ךיוא ןיוש זיא רעכלעוו ,ן'ידנע טקוקעננָא ייברעד טָאה

 טימ ןעסָאשעגסױרַא טָאה רענעי סָאד ,קילב ַאזַא טימ ,דרעפ ן'פיוא

 טָאה רע ןוא ן'יעלַאה טציירוצ ךילריטַאנ טָאה סָאד .רעטכעלעג ַא
 .שטייב ן'טימ ךַאמ ַא ןעבעגעג םהיא וצ
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 ןיא רימ וצ טניילעגניירא ךייא טָאה ןוא ןעמוקעגוצ רימ וצ זיא רעט
 ,םָאט , .טְלַא רהָאי ןייק ןעוועג טינ ךָאנ ןאד טייז רהיא .סמערָא יד
 טעװ רע .ףיוא םהיא ףיוא סאּפ ןוא םהיא טלַאה ,טגָאזעג יז טָאה

 בָאה ,ךייא ךיא גערפ ,רעטסַאס ,טצעי ?,רעטסַאמ ןייד ןייז לָאמַא

 -עג ןָאהטעג סעּפע ךיא בָאה רעדָא ,טרָאװ ןיימ ןעטלַאהעג טינ ךיא

 ? טסירק ַא ןערָאװעג ןיב ךיא טייצ טּפיוהרעביא ,ןעליוו רעייא ןעג

 ךיז ןעבָאה ןערהערט ןוא טרהירעג רהעז ןערָאװעג זיא יבלעש .רמ
 .ןעגיוא ענייז ןיא ןעזעיוועב

 ,תורע ןיימ זיא טָאנ ,טגָאזעג רע טָאה ,םָאט רעטונ ןיימ ---
 חכב ןעוועג טלָאװ ךיא ןעוו ןוא ,תמא זיא טסנָאז וד סָאװ סָאד זַא
 טנעקעג טינ ךיד טלעוו רעד ןיא תורישע עֶלַא ןעטלָאװ ,ןעפלעה וצ ריד
 .ןעפיוק

 יבלעש סעסימ טָאה ,ןיטסירק א ןיב ךיא יו רעכיז ױזַא ןוא ---
 -ָאה ?עװ ךיא יו דלַאב ױזַא ,ןערעוו טזיילענסיוא וטסעו ,טגָאזעג

 ,יעלַאה וצ טגָאזעג יז טָאה ,ררעה ןיימ , ,וצרעד ןעלטימ יד ןעב
 רימ טזָאל ןוא םהיא טפיוקרעפ רהיא ןעמעוו וצ ,ףיוא טונ טסַאּפ
 { ".ןעסיוו

 .טגָאזעג רעלדנעה רעד טָאה ,ןָאהט ךיא ?עװ סָאד ,טָאג ייב ---
 םעד ןיא ןעגנערב םהיא ךיא לע םורַא רהָאי א ןיא זַא ,ןייז ןעק סע
 ןוא קירוצ ןעפיוקרעפ ךייא םהיא ?עװ ןוא דנַאטשוצ ןעטוג ןעגיבלעז
 .רעטציא יו רעבלעזרעד ןייז טעוװ רע

 -ָארּפ ַא ןעבעג ךָאנ ךייא ןוא ןעפיוק ךייא ייב םהיא לע ךיא --

 .טנָאזעג יבלעש סעסימ טָאה ,ןעדעירפוצ ןייז טעוו רהיא זַא ,טיפ
 רימ זיא ,טגָאזעג רעלדנעהנעוואלקש רעד טָאה ,ךילנייוועג ---

 ,ןעבעל ַא ןעכַאמ וצ זיא ליוו ךיא סָאװ סעֶלַא .רחסמ יבא ,סנייא ץלַא
 .ונוא ןופ רערעדעי ךָאד ?יוו סָאד ןוא ,םַאדַאמ

 "רע ןוא טקניירקעג טלהיפעג ךיז ןעבָאה יבלעש סעסימ ןוא .רמ
 ךָאד ,טייהטמסהעשרעפנוא סרעלדנעהנעוואלקש םעד ןופ טנירדינ
 "עי רהעמ סָאװ .ןעלהיפעג ערעייז ןעקירדרעטנוא טזומעג ייז ןעבָאה
 זיא רעסערג ץלַא זָאללהיפעג ןוא גיצוננעגייא טגייצעג ךיז טָאה רענ
 ס'דרניק רהיא ןוא ס'ַאזילע רַאפ טסגנַא ס'יבלעש סעסימ ןערָאװעג
 -נעיורפ עצנַאג רהיא ןעדנעוונָא טפראדעג ָאזלַא טָאה יז .לַאזקיש
 ,רעלדנעחנעווָאלקש םעד ןעטלָאה וצ קירוצ רעגנעל סָאװ טייקניציּפִש





 .ירנע ןוא םעס ,יעלַאה
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 ןעטרָאד רימ ןעלעוו .טגָאזעג קיישזד טָאה ,ױזַא ךיוא ךיא ---
 ? רעטיר יד טימ ןעגירק טינ

 .ףייפ ַא ןעבעגעג טָאה ןוא ןעלסקַא יד טימ ןעגיוצענ טָאה ידנע
 רעד ןיא טנייה זיא רעטסַאמ רעד סָאװ ןעדעירפוצ ןיב ךיא ---

 רימ טלָאװ סָאד .טגָאזעג םָאט טָאה  ןערהָאפעגקעװַא טינ הירפ

 מלא רע זַא ןייז ןעק סע .ןעפיוקרעפ רעד יװ ןָאהטעג העוו רהעמ
 ,ךילצרעמש ןעוועג סע טלָאװ רימ רעבָא ,טכַאמעג טינרָאג ןופרעד ךיז
 ,טצעי רעבָא .דניק לעציּפ א ןעוועג זיא רע טייצ םהיא ןעק ךיא ןעד
 רעטסַאמ רעד ,רעטכייל סָאװטע רימ זיא ןעהעזעג םהיא בָאה ךיא זא
 -כיר טלעדנַאהעג טָאה רע ; ןעפלעה טנעקעג טינ סרעדנַא ךיז טָאה
 ןעוו ,דנורג וצ ןהעג ָאד טעוו סעלא זַא ארומ בָאה ךיא רעבָא .גיט
 זיא רע ןוא ?ארעביא ןייז ןעפראד טעוװ רע  .ןייז טינ ָאד לעװ ךיא

 יד .רימ ףיוא ןעזָאלרעפ ךיז רע טנעלפ ױזַא .טנייוועג טינ וצרעד

 ןוא גיסעלכאנ רהעז ןענייז ייז רעבָא ,יירט עלַא וליפא ןענייז ןעגנוי
 .ןעזָאלרעּפ טינ ייז ףיוא ךיז ןעק ןעמ

 ןיא ןעמוקניירַא לָאז םָאט זַא ?עקעלג רעד ןעגנולקעג טָאה ָאד
 לאז

 -יווװ טסלָאז וד ,ךילדניירפ טגָאזעג רעטסַאמ ןייז טָאה ,םָאט ---
 רנעזיוט ףיוא ל?עסקעוו ַא ןררעה ןעזעיד ייב ןייא גייל ךיא זַא ,ןעס
 -יד ןענהָאמ וצ רימ ןופ טכער ַא טָאה רע זַא ,יאנת םעד טימ ראלָאד
 .ןעפור ךיד טעוװ רע ןעוו ץאלּפ ן'פיוא ןייז טינ טסעוװ וד ןעוו דלעג עז

 טסנעק וד ןוא ןעטפעשעג ערעדנא ענייז ןעגעוו קעװַא טצעי טהעג רע
 :יהואוו ןהעג טנייה טסנעק וד .ןיילַא ךיז ריפ יירפ גָאט םעד ןעבָאה

 .טסליוװ וד
 .טרעפטנעעג םָאט טָאה ,רעטסַאמ ,ךייא קנַאד ַא --

 זַא ,טגָאזעג רעלדנעהנעוואלקש רעד טָאה ,גנוטכא ביג ןוא -- -

 ןעד ,לעציּפש ןעשרעגענ ַא סעּפע רעטסַאמ ןייד ןעזייוו טינ טסלָאז וד
 טינ ךיד ןיפעג ךיא ןעו טנעס ןעדעי ןעמהענוצ םהיא ייב לעװ ךיא

 טינ םענייק ךייא רע טלָאװ ןענלָאפ רימ טלָאװ רע ןעוו .ץאלּפ ן'פיוא
 .ןעיילש יד יו סױרַא ךיז טשטילנ רהיא ןעד ,טיורטעג

 -נעדער ןוא גידנעכיילנסיוא ךיז טגָאזעג םָאט טָאה ,רעטסאמ ---
 -ומ רעייא ןעוו רהָאי טכַא טלַא ןעוועג ןיב ךיא ,יבלעש ,רמ וצ גיד !
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 .ןרָאצ טימ טגָאזעג עָאלק עטנַאט טָאה ,רשכ סע טנעידרעפ רע
 טעוו רַאפרעד זַא ךייא גָאז ךיא ןוא רעצרעה עלעיפ ןעכָארבוצ טָאה רע
 .ןרעוו טלהָאצעב רע

 עלַא ןוא שיט םוצ ןערָאװעג טגנַאלרעד ךילדנע זיא גאטימ רעד
 .ךיק רעד ןיא עָאלק עטנַאט ייב טלעמַאזרעפ ןעוועג ןענייז רענעיד

 .טגָאזעג ידנע טָאה ? ?לעה ןיא גיבייא רעכלעזַא טינ טנערב --
 ןוא ,ןעפורעגּפָא קיישזד רעניילק רעד ךיז טָאה ,סיוועג ץנַאנ ---

 .ןעהעז ןעלעוו רהעז סע טלָאװ ךיא

 רע ןעוו גידנעמוקניירַא טגָאזעג םָאט ?עקנָא טָאה ,רעדניק ---

 .טדער רהיא סָאװ טינ טסייוו רהיא ,ךערּפשעג רעייז טרעהעג טָאה
 ןעשניוו טינ סע ףרַאד ןעמ .טרָאװ סעכילקערש ַא זיא גיב יי א

 .ןעשנעמ ןעטסגרע םעד וליפא

 ,רעלדנעהנעווַאלקש יד רָאנ ,טינ םענייק ךיוא סע ןעשניוו רימ ---
 ,טגָאזעג ידנע טָאה ,ןעשניוו סע ןעמ געמ ייז

 עטנַאט טָאה ,ייז ןענעג טכארבעגפיוא זיא ןיילַא רוטַאנ יד ---
 -ומ רעד ןופ רעדניק עגידעגייז קעװַא טינ ייז ןעסייר .טגָאזעג עָאלק
 ןַאמ רעדנַאנַאפ טינ ייז ןעסייר 4 ןעפיוקרעפ וצ ייז טסורב ס'רעט

 עבלעז סָאד טינ סע זיא .טצעזעגוצ גידנענייוו יז טָאה ? יורפ ןוא
 ןוא ןעכיור ,ןעקנירט ןוא ייז ןעסע ייברעד ןוא ? ןענע'גרה וצ ייז יו
 ,טינ ייז טמהענ לעווייט רעד ןעוו ! טָאג ,ְךַא .םעווקעב ךיז ןעכַאמ
 טקעדרעפ עָאלק עטנַאט טָאה ייברעד .גיוט רע סָאװ וצ טינ ךיא סייוו
 .טנייוועג ךילרעטיב טָאה ןוא ךוטרַאפ ן'טימ םינּפ םעד

 טגָאז יױזַא ,םירוסי ןָא ריד ןעוהט סָאװ יד רַאפ טָאג טעב --
 .טגָאזעג םָאט לעקנָא טָאה ,לעביב עגילייה יד

 ןייס ; ןעפורענּפָא עָאלק עטנַאט ךיז טָאה ! ייז רַאפ ןעטעב ---
 .ןעטעב טינ ייז רַאפ ןעק ךיא .לעיפ וצ ןיוש זיא סָאד ,טָאג

 יד ןוא ,טגָאזעג םָאט ?עקנָא טָאה ,ךַאז רוטַאנ ַא זיא סָאד --
 רעד רַאפ רעקרַאטש זיא דאנג ס'טָאג רעבָא ,רעקרַאטש זיא רוטָאנ
 ןעלהָאצעב רעטעּפש טעוװ שפנ ַאזַא סָאװ ןעסיוו טספראד וד .רוטַאנ
 רע סָאװ טָאג ןעקנַאד טספרַאד וד ,ןעטַאהט עכילקערש ענייז רַאפ
 ןהעצ רעסעב ליו ףךיא .ןעשנעמ ַאזַא רַאפ ןעפַאשעכ טינ ךיד טָאה

 ןוא תוריבע ענייז ןעבָאה וצ רעדייא ןרעוו טפיוקרעפ לָאמ דנעזיוט
 .ןעלהָאצעב ייז רַאֿפ ךָאנרעד

2 
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 טנייועג טינ זיא רע .טגָאזעג אזילע טָאה ,דניק סעמירָא ---

 .טגָאיעג ױזַא םהיא בָאה ךיא ןוא ןהעג וצ

 יורפ יד טָאה ,רעמיצ ןעזעיד ןיא ןירַא םהיא טמהענ ,לעוװ --

 -עב א ואוו ,רעמיצפָאלש םעניילק א ןופ ריהט ַא גידנענעפע טגָאזעג

 עדעימ סָאד טגיײלעגניײרַא טָאה אזילע .ןענַאטשעג זיא טעב עמעווק

 ערהיא ןיא דנַאה ןייז ןעטלַאהעג גנַאל ױזַא טָאה ןוא טעב ןיא דניק

 "עג טינ עהור ןייק זיא רהיא ראפ .,ןערָאװעג ןעפָאלשנא זיא רע זיב

 גיהורנוא יז טָאה סרעגלָאפרעּפ ערהיא ןעגעוו ןעקנאדעג רעד .ןעוו

 ַא טימ טקוקעג טָאה ןוא רעטסנעפ ןעבעל ןעסעזעג זיא יז .טכַאמעג

 ףיוא טָאה טייהיירפ יד ואוו ,ךייט טייז רענעי ףיוא גנאלרעפ ןעסייה

 .  .טראוועג רהיא

 ךיז ןוא עלייוו ַא ףיוא ןענעגעזעג רהיא טימ ךיז רימ ןעזומ ָאד

 .סרעגלָאפרעפ ערהיא וצ ןערהעקמוא

 טעוו גָאטימ רעד זַא ןעכָארּפשרעּפ טָאה יבלעש סעסימ שטָאכ

 ןעמ זַא ןעהעזעג ךָאד ןעמ טָאה ,שיט ן'פיוא ןרעוו טגנאלרעד ?ענש
 יו טרעהעג ןיילַא וליפא טָאה יעלַאה .,ןָאהט וצ סָאד טינ ךיז טלייא

 -וצ ךיז לָאז עָאלק עטנַאט זַא ןערָאװעג ןעבעגעג ןענייז ןעלהעפעב יד

 -גנַאל רהעז טגעוװעב רערעדעי ךיז טָאה ןעגעווטסעד ןופ ,ןעלייא
 םַאז

 ןעגיטנייה זַא טלהיפעג רענעיד ןוא ןעטסנעיד עלַא ןעבָאה סעּפע
 ױזַא טינ ךיז ןעלעוו ייז ןעוו ןרעזייב טינ יבלעש סעסימ ךיז טעוװ לָאמ
 רענייא זַא ,טכַאמעגסיוא טינ ךיוא טָאה סע .נָאטימ ן'ייב ןעלייא
 -נא ךָאנ ןהעג טזומעג טָאה ןוא רעסַאװ לעגעירק ַא ןעסָאנעגסױא טָאה
 עטנַאט ,רעזעלג רָאָאַּפ ַא ןענָארבוצ טָאה רערעדנאנא .ןערעדנא
 זיא יעלַאה רָאנ .יור ְּךֶאנ זיא שיילפ יד זַא טענ'הנעט'עג טָאה עָאלק
 .סעקליּפש ףיוא יו גיהורנוא ןעפָאלעגמורא

 ַא יו םורַא טצנַאט יעלַאה יו ןעהעזעגנ טָאה עָאלק עטנַאט ןעוו
 : טגָאזעג יז טָאה ,רעדליוו

 יד ןעלהיפ לָאמַא ךיוא טעװ רע ! םהיא ףיוא טכער רהעז ---
 .ערעדנא ראפ טפַאש רע סָאװ תורצ

 רעניילק רעד טָאה ! ןיירא ללעה ןיא ןהענ סיוועג טעוו רע ---
 .טגָאזעג קיישזר
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 םעד ןעכָאק ן'טימ טניטפעשעב ןעוועגנ זיא עכלעוו ןיהטריוו יד
 יז ןעוו דנַאה ןיא לעּפָאנ ַא טיס טלעטשענּפָא ךיז טָאה ,טיורב-דנעבא

 םעד ןעהעזעג ןוא עמיטש ענירעיורט ,עמהענעגנא יד טרעהרעד טָאה

 .ןץ'אזילע ןופ םינַּפ ןעשיטאּפמיס

 .טגערפעג יז טָאה 4? רהיא טשניוו סָאװ ---

 רעבירַא טרהיפ סָאװ לעפיש ַא רעדָא יררעפ ַא ָאטינ ָאד זיא ---

 ? ---ב ךָאנ ,טייז רערעדנא רעד ףיוא ןעשנעמ

 .זייא םעד ןעגעוו טינ ןעהעג ןעפיש יד .טינ רעטציא ,ןיינ ---

 טָאה ןוא קילב ןעטלעפייווצרעפ ס'אזילע טקרעמעג טָאה יורפ יד
 : טגָאזעג עמיטש עדנעגארפ ַא טימ

 4? קנארק רע זיא ? ןערהָאּפרעבירַא יאדוװַא טליוו רהיא --

 .ןייז וצ גיהורנוא רהעז טנייש רהיא

 טָאה ,רהאפעג רעסיורג ןיא זיא סָאװ ,דניק ַא בָאה ךיא --

 טסואוורעד טכַאנייב ןעטכענ טשרע ךיז בָאה ךיא .טרעפטנעעג אזילע

 וצ ןעמוק וצ םוא געוו קיטש ַא ןעגנאגעג טנייה ןיב ךיא ןוא ןופרעד

 | .יררעפ רעד
 ייב ,יורפ יד טגָאזעג טָאה ,טוג טינ רהעז עקַאט זיא סע ,לעוװ ---

 טוהט סע .עיהטאּפמיס עכילרעטומ ַא טקעוורע ךיז טָאה סע רעכלעוו

 ן'כרוד ןעפורעגסיוא יז טָאה ?! ןאמָאלָאס , .דייל ךילקריוו רימ
 .רעטסנעפ

 א ןיא ןַאמ א ןעמוקעגסיורא זיא ףיוה ןיא ?עזייה םעניילק ַא ןופ

 .דנעה עניצומש רהעז ןוא ךוטראפ םענרעדעל

 ןַאמ רעד טעוװ  טגָאזעג םהיא וצ יז טָאה ,לָאס ,רָאנ גָאז --

 ? ךעלסעפ יד ןערהיפרעבירַא טכַאנייב טנייה

 ךיז טעװ סע ןעוו ןעריבורּפ טעוװ רע זַא ,טגָאזעג טָאה רע ---

 .טרעפטנעעג רע טָאה ,ןעזָאל רָאנ

 -רעבירַא טנייה ליוװ רעכלעוו ןַאמ ַא ָאד זיא רעטנורא ָאד --
 -עג ן'אזילע וצ יורפ יד טָאה ,ערַאַאװ טימ טייז רענעי ףיוא ןערהָאפ

 .טראוו ןוא ךיז טצעז .טיורב-דנעבא וצ ןעמוק טנייה ףראד רע .טגָאז

 םהיא טָאה ןוא ,טצעזעגוצ יז טָאה ,עלענניא רעכילבעיל א ראפ סָאװ

 .ןעכוק ַא טגנאלרעד
 .טנייוועג טָאה ןוא דעימ רהעז ןעוועג זיא דניק סָאד רעבָא





 ,דניק רהיא ןוא אזילע
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 טינ ןעק עמַאמ ןייר ,יררעה רערעייהט ןיימס ,ןיינ ,ןיינ ---
 זיב ןהעג ןעזומ רימ .טעטערעג טזיב וד זַא ,רעכיז זיא יז זיב ןעסע
 דניק סָאד ןעמונעג יז טָאה טימרעד .ךייט םוצ ןעמוק ןעלעוו רימ

 : .געוו ןיא קעװַא זיא ןוא
 ךיז טָאה יז .,רעצעלּפ עטנאקעב עלַא רעבירא טייוו ןיוש זיא יז

 טעװ ,ןעטנאקעב א ןעפערט אי וליפא לָאז יז ןעוו סָאד ,טרהעלקעג

 עכלעזא ןופ ןעד ,ןעפָאלטנע זיא יז זא ,ןעלאפנייא טינ םענייק סע
 .ואלקש ןייק טינ טפיללטנע םיתבה ילעב ערהיא יו ןעשנעמ עטוג -

 ,סייוו ץנאג טעמב ןעוועג ןענייז דניק רהיא ןוא יז יו ױזַא ,רעדעיוו ןוא
 ןוא סרעגענ ןענייז ייז זַא ,טסואוועג טינרָאנ רעדמערפ ןייק טלָאװ
 .טגיטכעדרעפ טינ ךיוא רעבירעד ייז טלָאװ

 -עגּפָא טייצ-גָאטימ םורַא ךיז יז טָאה ןעקנאדעג עזעיד רעטנוא
 ןעפיוק ןוא ןעהורוצסיוא ךיז םוא זיוה-םרַאפ רענהעש ַא ןיא טלעטש
 ןעוועג זיא יז רעטייוו סָאװ .ןעסע וצ סָאװ דניק ן'ראפ ןוא ךיז ראפ
 יז ןוא טלהיפעג רעגיהור יז טָאה רהאפעג ןופ ץאלּפ םעד ןופ קעװַא
 יורפ עכילדניירפ ןוא עטונ יד .ןעסע םוצ טיטעּפַא ןעמוקעב טָאה

 יז ןעמוקעג זיא רעצימיא סָאד ןעדעירפוצ ןעוועג זיא םראפ רעד ןופ
 ,טלייצרעד רהיא טָאה אזילע .ןעדייר וצ ןעמעוו טימ ןעבָאה לָאז
 יז זַא ,(תמא ןייז טעוװ סע זַא ,ןעצרַאה ןיא טּפָאהעג טָאה יז סָאװ)
 ןיא טָאה יורפ-םראפ יד .טייצ ךָאװ ַא ןעגניירברעפ דניירפ ַא וצ טהעג
 .טלעפייווצעג טינ םעד

 ןעמוקעגנָא יז זיא ןנוז רעד ןופ גנאגרעטנוא םעד ראפ עדנוטש ַא
 ןוא ךאווש ןעוועג זיא יז .ָאייהַא ךייט םעד ייב ---ט ףרָאד םעד ןיא
 ,ךייט ן'פיוא ןעוועג זיא קילב רעטשרע רהיא  .גיהטומ רעבָא דעימ
 ,ןענכ רנאל םעד ןוא רהיא ןעשיווצ ןדרי רעד יװ ןענעלעג זיא רעכלעוו

 .טעטראוורע יז טָאה טייהיירפ יד ואוו
 זיא ךייט רעד ןוא רהָאי-הירפ ןופ גנאפנא ןיא ןעוועג זיא סע

 ןענייז ןייא רעקיטש עסיורג ; גיהורנוא ןוא טליפרעביא ןעוועג
 .ןעסַאמ עסיורג ןיא ןעבעילקעגנָא ךיז ןעבָאה ןוא ןעמואוושעגמורַא

 טכארטעב טָאה ןוא ןענַאטשעג קילבנעגיוא ןא ראפ זיא אזילע

 ,ןעהעזעג ץרעמש טימ טָאה יז .זייא ןעדנעמיווש םעד טימ ךייט םעד
 ןיא טייוו טינ .טרַאּפשרעּפ זיא (םָאראפ) יררעפ ַא ריפ געוו רעד סָאד
 . .ןעגערפנָא ךיז קעװָא ןיהַא זיא יז ןוא ,עמשטערק ַא ןענַאטשענ
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 "עטסייגעב ןוא רעייפ ןעבעגעגוצ טָאה םעהטָא ןעמירַאװ ןייז ןופ ךיוה

 -עוועב עדעי זא ,טניישעג רהיא טָאה סע .גנוגעוועב רהיא וצ גנור

 -רעק רהיא ןיא טפארק עיינ ןעסָאלפעגניירַא טָאה דניק רהיא ןופ גנוג

 .רעּפרעק ן'רעביא טסייג םעד ןופ גנושרעהעב יד זיא ךילרעה .רעּפ
 טכַאמ ןוא זלעפ יװ קרַאטש ןעוורענ ןוא שיילפ סע טכַאמ ןייוונעטייצ

 -נעמ ןעטסכאווש םעד ןופ סָאד ױזַא ,?הָאטש יוװ ףייטש ןרעדָא יד

 .רובג ַא טרעוו ןעש

 ןעגנאגעג זיא יז ןעו ןעגנָאט וצ ןעננאפעגנָא ןיש טָאה סע

 עלַא ךיז רעטניה ןעזָאלעג ןיוש טָאה יז ,רעטייוו ןוא רעטייוו ץלַא

 רהיא ןופ טלײהטענּפָא יז ןעבָאה ןעליימ עננַאל ,ןעדנענעג עטנאקעב

 .רעדלעפ עדמערפ עסיורג רעביא טרישראמ יז טָאה טצעי ןוא םרַאפ

 ןיא םיבורק וצ סעּפימ רהיא טימ ןערהָאפ טפָא רהעז טגעלפ יז

 טָאה יז ןוא ָאייהַא ךייט םעד ןופ טייוו טינ ,---ט ףרָאד םעניילק ַא

 ,ןיהא ןהעגנ וצ ןעוועג זיא ?עיצ רהיא .טוג רהעז געוו םעד טנעקעג

 .ןעבעג טעװ טָאג יוװ ןעטרָאד ןוא ךייט םעד רעבירַא טעוװ יז

 אזילע טָאה ,ןעזייוועב וצ ןעגנאפעגנָא ךיז ןעבָאה ןערהופ ןעוו

 -וצ ןוא טציוושרעפ סיוא טהעז יז יו ױזַא זַא ,ןעהעזענמורַא ךיז

 לענש יז טָאה ,טפיולטנע יז זַא ןעגיטכעדרעפ ךָאנ יז ןעמ ןעק טרעטש

 זיא ,רעדיילק ערהיא גידנעכַאמ טכערוצ ןוא דניק סָאד ןעזָאלענּפָארַא

 טימ לעקעּפ ַא ןעגָארטעג ךיז טימ טָאה יז .לענש ױזַא ןעגנאגעג יז

 רעלענש ןעהעג לָאז דניק סָאד םוא .ןעטייקניניילק ךָאנ ןוא טכורפ

 .ןעּפַאכ ןעפָאלעג םהיא זיא רע ןוא ?לעּפע ןַא טלעקיײקעגקעװַא יז טָאה
 .רעלענש ןהעג טנעקעג יז טָאה טרא ַאזַא ףיוא

 ,לעדלעוו םעניילק ַא ןיא ןעמוקעגנָא ייז ןענייז םורַא עלייוו א ןיא

 .לעכייט םעניילק ַא ןופ שיורעג רעד טרעהעג ךיז טָאה סע ןעכלעוו ךרוד

 -סרוד ןוא גירעגנוה זיא רע זַא ,טגָאלקעג דניק סָאד ןיוש ךיז טָאה ָאד

 טָאה ןוא ןַאקראּפ ַא רעביא ןעכָארקעגרעבירַא םהיא טימ זיא יז .,גיט

 רעכלעוו ,ןעזלעפ ןעסיורג ַא רעטניה טצעזעגרעדינא םהיא טימ ךיז

 רהיא ןופ םהיא יז טָאה ןעטרָאד .געוו םעד ןופ ןעטלַאהעב ייז טָאה

 סָאװ ראפ ,טרעדנואוועג ךיז טָאה דניק סָאד .ןעסע ןעבעגעג לעקעּפ

 -עג טימ רהיא טָאה ןוא ןעמונעגמורא ןאד יז טָאה רע .טינ טסע יז

 -ילבעג רעבָא רהיא זיא סע .ל?יומ ןיא טיווקסיב ןייז טּפוטשעג דלַאװ

 ,זלַאה ןיא ןעקעטש ןעֶב
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 םעד טלהיפעג טָאה יז ןעד ,ןעמוקעב טָאה יז סָאװ טפארק יד ףיוא

 -עי ןוא ,רעדעפ ַא ןעוועג טלָאװ רע יװ ױזַא דניק רהיא ןופ טכיוועג

 ,ןעּפיל ערהיא ןופ .טפארק רהיא טלעּפָאדרעּפ ךָאנ טָאה שיורעג רעד
 * לעמיה םוצ לעמרומעג ַא ןעזָאלעגסיורא טייצ וצ טייצ ןופ ךיז טָאה

 "! ףימ עטער ! רימ ףלעה טָאג,

 ,ילליוו רעייא ,רעטומ ,יררעה ר עיי א ןעוועג טלָאװ סָאד ןעוו

 ַא וצ ןעפיוקרעפ ןוא ךייא ןופ ןעסיײרקעװַא ןעלעוו טלָאװ ןעמ ןעמעוו

 םעד ןעהעזעג טלָאװ רהיא ןעוו ןוא ,רעלדנעה-נעוואלקש ןעלַאטורב
 טכַאמעג ןיוש ןענייז ןערעיּפַאּפ יד זַא ,טרעהעג טלָאװ רהיא ןוא ןַאמ

 -טנע וצ טייצ טַאהעג טלָאװ רהיא זַא ןוא ,טע'םתח'ענ ןוא ןערָאװעג

 לענש יװ --- ,גָאטראפ זיב טכַאנייב רענייז ַא ףלעווצ ןופ רָאנ ןעפיול

 -יול טנעקענ רהיא טלָאװ ליימ לעיפיו ? ןעפָאלעג ר ה י א טלָאװ

 וצ טקירדעגוצ גנילבעיל רעייא טימ ןעדנוטש עצרוק עזעיד ןיא ןעפ

 לעסקַא רעייא ףױא לעּפעק םעניילק ןייז טימ ; טסורב רעייא
 זיא דניק סָאד ? זלַאה רעייא םורַא ךעלטנעה עניילק ענייז טימ ןוא

 טסואוועג טינ טָאה ןוא ךאוו ןעוועג רע זיא גנאפנָא ןיא ,ןעפָאלשעג

 -ָאלשעג טינ טָאה ןוא טקוקעגמורַא ךיז טָאה רע ,ךיז טוהט ָאד סָאװ

 -ור ןייז לָאז רע טדערעגנייא םהיא טָאה רעטומ ןייז ןעוו רעבָא ,ןעפ

 -נייא ןעגנאפעגנָא רע טָאה ,ץאלּפ ןעטוג ַא ףיוא ןעהעג ייז זַא ,גיה
 : טגערפעג רָאּפעב רעבָא טָאה רע ; ןרעפעלשוצ

 ? ןעפָאלש ךיא געמ ,עמַאמ ---

 .טסליוו וד זַא ףָאלש ,רערעייהט ןיימס ,סעי --

 םהיא וטסעװ ןרעוו ןעפַאלשנייא לע ךיא ןעוו ,עמַאמ רעבָא --

 ? ןעמהענ רימ ןעזָאל טינ

 -סיוא רעטומ ןייז טָאה ! ןעפלעה טָאג רימ לָאז ױזַא ! ןיינ --

 ערהיא ןופ קילב ןעגידרעייפ ַא טימ ןוא םינּפ ןעכיילב ַא טימ ןעפורעג

 .ןעניוא עצראווש עסיורג

 ? רעכיז ,עמַאמ ,רעכיז טזיב וד ---

 -יטש ַא טימ טרעפטנעעג רעטומ יד טָאה ! ר ע כיז ,סעי --

 -יא יװ ױזַא ; ערהיא טינ ןייז וצ טניישעג רהיא טָאה עכלעוו עמ

 טָאה דניק סָאד ןוא .טרעפטנעעג רהיא ראפ טלָאװ סרעדנַא רעצימ

 -נא דלַאב זיא ןוא ?עסקַא ערהיא ףיוא ּפָאק ןעדעימ ןייז טרַאּפשעגנָא
 רעד ןוא ךעלטנעה עניילק ענייז ןופ גנורהירעב יד .ןערָאװעג ןעּפָאלש
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 סעלַא ףראד ןעמ .ןעעדיא ענייד לָאמַא םהענ ךיא זא ,ןעקרענא ןוא
 ןוא סיוא טפָא רהעז ךיז טשטילג רעטסגילק רעד ןעד ,ןעטכארטעב
 ,- ביז ןיב ךףיא .זיה ןיא ןהעגנײרַא רימָאל ,ידנע ,טצעי .טלאפ
 .ןעסע וצ ןעכאז עטוג ןעבעג זנוא טעװ סיסימ יד זַא

 .לעטיּפַאק רעטעבעיז

 .ףּפמַאק ס'רעטומ רעד

 יז ןעו ,עגאל עכילקערש ס'אזילע ןעלעטשרָאפ ךיז ןעק ןעמ
 ןערהאפעג יד ןוא ןעדייל יד ,?עביטש ס'םָאט לעקנָא ןעזָאלרעּפ טָאה

 -רהעפעג סנעבעל רעד ןוא דניק רהיא ןופ רהאפעג יד ןוא ןַאמ רהיא ןופ

 "עג טָאה סעלַא סָאד ,ןעמונרעטנוא טָאה יז ןעכלעוו ,געוו רעכיל

 ןעגיצנייא םעד ןעזָאלרעּפ טָאה יז .ּפָאק רהיא ןיא רעייפ ַא יו טנערב

 -ולביל םעד רעטנוא ןעוועג זיא יז ואוו ,טנעקעג טָאה יז סָאװ ץאלּפ

 : רהיא םורא סעלא זַא טניישעג טָאה סע .סעסימ רהיא ןופ ץוש ןעכ

 ןערָאװעג ןעסקאוועגפיוא זיא יז ואוו ,סעקנָאל יד ,רעמיוב ענהעש יד

 -ָאה ,ןַאמ ןעגנוי רהיא טימ ןעריצאּפש טפָא ױזַא טנעלפ יז ואוו ןוא

 ןוא ייז טזָאלרעּפ יז סָאװראפ ,ףרואוורָאפ ַא טימ טנערפעג יז ןעב

 .טהעג יז ןיהואוו

 טָאה עכלעוו ,עבעיל-רעטומ זיא סעלא ראפ רעקרַאטש רעבָא
 .רניק רהיא ראפ רהאפעג רעכילקערש ַא ןופ טייצ ַא ןיא ץענערג ןייק

 ןהעג ןענעק לָאז רע זַא ,ןערהָאי יד ןיא ןעוועג ןיוש זיא דניק רהיא

 -עג טָאה יז ןעוו טצעי רעבָא ,דנַאה ן'רַאפ ןערהיפ םהיא טלָאװ יז ןוא

 -סױרַא טַָאהעג ארומ םהיא יז טָאה ,רהאפעג ןיא זיא רע זַא טלהיפ

 ןוא טסורב םוצ טקירדעגוצ קרַאטש םהיא טָאה יז .,דנַאה ןופ ןעזָאלוצ

 .סטרעוורָאפ ןעגנאגעג זיא

 רעד ןוא סיפ ערהיא רעטנוא טקַאנקעג טָאה דרע ענערהָארפעג יד

 ,לעטעלבַא ןופ ךרָאש רעדעי .ןרעטיצ טכַאמעג יז טָאה ןופרעד שיורעג

 ןעצרַאה םוצ טולב רהיא ןעבעירטעג טָאה ןעטאש רעכילנעוועב רעדעי

 טרעדנואוועג ןיילַא ךיז טָאה יִז .ןהעג רעלענש טכַאמעג יז טָאה ןוא
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 זיא ןוא -- קילב םענדָאמ ַא טימ טקוקעגנָא םעס םהיא טָאה זיוה
 .ררעפ יד טימ לַאטש ןיא קעוװַא

 ןעו טגָאזעג םעס טָאה ? ידנע ,טכארטעב םהיא וטסָאה --

 ךיז טָאה רע יװ ןעהעזעג וטסָאה .לַאטש ןופ קירוצ סיורא זיא רע
 -עגמורַא ךיז ןעבָאה עצרַאװש עדייב ןוא ? טצנַאטעג ןוא טרעזייבעג
 .ןעצרַאה ןעצנַאג ןופ טכאלעג ןוא ןעמונ

 ןעוו ,טקוקעגנָא ךימ טָאה רע יוװ ,ןעהעז טפראדעג טסָאה וד --- :
 טלָאװ רע ! טָאג רעסיורג ! דרעפ םעד טכארבעג םהיא בָאה ךיא

 ןענַאטשעג רימ ןיב ךיא ןוא .טנעקעג טלָאװ רע ןעוו טע'נרה'עג ךימ !

 ! ןעלייצ טינ ייווצ ןייק ןעק סָאװ רענייא יוװ

 ןייא טינ ןעד וטזיב ,טגָאזעג ידנע טָאה ,טינ ךיד ןעק רעוו ---
 ! לרעק רעבירטעגכרוד רעטלַא

 ןעהעזעג וטסָאה .טגָאזעג םעס טָאה ,עקַאט ךיא ןיב סָאד --
 ? טכאלעג טָאה ןוא רעטסנעפ ןיא ןענַאטשעג זיא סיסימ יד יו

 ,ןעהעזעג טינרָאג בָאה ךיא סָאד ןעגיולפענמורא יוזא ןיב ךיא ---
 .טרעפטנעעג ידנע טָאה

 -נעשאוו ,ןָאט ןעטסנרע ןא טימ טגנָאזעג םעס טָאה ,וטסהעז ---
 .ןעטכארטעב וצ סעלַא טײהנהָאװעג ַא בָאה ךיא ,דרעפ ס'יעלַאה גיד
 זא ריד הטאר ךיא ןוא ,ידנע ,טיײהנהָאװעג עטונ ַא רהעז זיא סָאד
 םעד ּפָא גינייר .גנוי ְךָאנ טזיב וד ןמז לכ ןענרעל ךיוא סע טסלָאז ור
 -רעטנוא רעסיורג ַא זיא סע ,ידנע ,טסהעז --- ידנע ,סופ ןעטשרעטניה
 סָאװ רעגענ א ןוא ,ןעכַאז ןעטכארטעב ןעק סָאװ ,רעגענ ַא ןופ דעיש
 -ָאלבעג טָאה דניוו רעד ןיהואוו ןעהעזעג טינ ךיא בָאה .טינ סע ןעק

 סיסימ יד סָאװ ןעהעזעג טינ ךיא בָאה ? הירפ רעד ןיא טנייה ןעז

 סָאד ? טגָאזעג טינ רימ סע טָאה יז שטָאכ ,רימ ןופ טלָאװעג טָאה

 -עפ טפור ןעמ סָאװ זיא סָאד .ידנע ,ןעטכארטעב ןענעק ןופ טמוק

 ; ןעדעישרעפ זיא ןעשנעמ ייב טייקניהעפ ןופ דארנ רעד טייקניה

 .םהיא טלעקיווטנע ןעמ טייוו יו ךיז טנעוו סע

 -עג טינ הירפ רעד ןיא טנייה ריד טלָאװ ךיא ןעוו קנעד ךיא --

 .טגָאזעג ידנע טָאה ,םכח ַאזַא ןעוועג טינ וטסלָאװ ןעפלָאה

 -ניא רעשירַאנ ןייק טינ טזיב וד ,טגָאזעג םעס טָאה ,ידנע ---

 לעיפ רהעז ריד ןופ טלַאה ךיא .טינ לעפייווצ ןייק רָאג זיא סָאד ,לעג
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 -לַאב ן'פיוא ןענַאטשעג זיא יבלעש .רמ .טכולפענ ןוא ןעירשעג טָאה
 יבלעש סעסימ .ןעפיול לָאז ןעמ ןיהואוו טרידנאמָאק טָאה ןוא ןָאק
 יז .טכַאלעג טָאה ןוא רעמיצ רהיא ןיא רעטסנעפ ן'כרוד טקוקענ טָאה
 .רָאפ טהעג ָאד סָאװ ןענַאטשרעּפ טָאה

 ףיוא גידנעטייר םעס ןענעישרע רעגייזַא ףלעווצ ןענענ זיא ךילדנע
 רע .טייז רעד ייב דרעפ ס'יעלַאה טרהיפעג טָאה ןוא ןיררעשזד
 .ןוחצנ ןופ טצנעלגעג טָאה םינּפ ןייז ןוא טציוושרעפ ןעוועג זיא

 טימ ןעפורעגסיוא רע טָאה ! טּפַאכעג םהיא בָאה ךיא --
 םהיא ןעטלָאװ ןוא טצאלּפעג עלא ייֵז ןעטלָאװ ךיא טינ ןעוו .ץלָאטש
 ! טּפַאכעג טינ

 עצנאג יד טלָאװ ,וד טינ ןעוו .טמורבעג יעלַאה טָאה ! וד --
 .טריסאּפ טינרָאנ עטכישעג

 ןא טימ טגָאזעג םעס טָאה ,רעטסַאמ ,ךייא טימ זיא טָאג ---
 -ױלמורַא סַאנ ךרוד ןוא ךרוד ןיב ךיא יו טהעז ; ןָאט ןעטסנרע
 .גידנעפ

 -רעפ ךיא בָאה טייהמוד עטכולפרעפ ןייד ךרוד ,לעװ ,לעװ ---
 .ןערהָאפ ןיוש ריִמָאל רעבָא טצעי .ןעדנוטש יירד ןערהָאל

 טימ ןעפורעגסיוא םעס טָאה ! רעטסַאמ ,רהיא טדער סָאװ --
 -ע'גרה וצ ןעמעלַא זנוא ןעד טקנעד רהיא .ןָאט םענעדעירפוצנוא ןא
 -עגכרוד ןענייז דרעפ יד ןוא טייקדעימ ןופ םוא ןעלַאפ רימ ? ןענ
 ףראד ןעמ .ןעסע ן'ראפ ןערהָאפ וצ טינ ךָאד טקנעד רהיא .טקייוו
 טהעז רע יו טהעז .ןרעטפולכרוד טונ ןוא ןעביײרּפָא דרעפ רעייא

 טעוװ סעסימ יד זא טינ ביולג ךיא .ךיוא טקניה יררעשזד ןוא ..סיוא
 ,ןעשנעב ךייא לָאז טָאג .דנַאטשוצ אזא ןיא ןערהָאפ וצ ןעביולרע זנוא
 סָאװ ןעניוועג רימ ןעלעוו ןעהורסיוא ךיז ןעלעוו רימ ןעוו ,רעטסַאמ

 .עקרעהעגעלענש ןייק ןעוועג טינ לָאמ ןייק זיא יזיל .ןערילרעפ רימ

 םעד טרעהעג ןעגינעגרעפ סיורג טימ טָאה עכלעוו ,יבלעש סעסימ
 זיא יז .ןעדײרוצנײרַא סעּפע ךיוא ןעסָאלשעב ךיז טָאה ,ךערּפשעג
 ןעמהענעגנאנוא םעד טרעיודעב רהעז טָאה ןוא יעלַאה וצ ןעגנאגעגוצ
 .ןעסע-גָאטימ םוצ ןעדאלעגנייא ךילפעה ץנאג םהיא טָאה ןוא ?אפרָאפ

 ןוא גנידאלנייא רעד ןופ טלעכיימשעג ןענופעג ךיז טָאה יעלַאה
 ןיא ןעגנאגעג ןיא רע דנערהעוו ןוא .טגיליוועגנייא ךילריטַאנ טָאה
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 "טע יד ןופ ענעימ ערעכיליירפ ַא ןענארטעג ןיוש טָאה םינּפ ןייז .אד

 ןוא םעס .ןעסָאנעגניײרַא ךיז ןיא טָאה רע סָאװ עפַאק רעזעלנ עכיל

 םעד "ןעפלעה , וצ רעצעלּפ ערעייז ףיוא ןענַאטשעג ןיוש ןענייז ידנע

 רעטסַאמ
 -ראד ריס ; ךיז טרהיר ,טגָאזעג יעלַאה טָאה ,רעדניק ,ונ --

 .טייצ ןייק ןערילרעפ טינ ןעפ

 -עג םעס טָאה ,טייצ ןייק ןערילרעפ טינ ןעמ ףראד סיוועג ---

 דנערהעוו ,דנַאה ןיא םיוצ יד ן'יעלַאה טגנאלרעד טָאה ןוא ,טרעפטנע .

 .דרעפ ייווצ ערעדנַא יד טכַאמעג יירפ טָאה ידנע

 דרעפ רעד טָאה לעטָאז םעד טרהירעב טָאה יעלַאה יו דלַאב ױזַא

 טרעדײלשעגּפָארַא םהיא טָאה ןוא ךיוה רעד ןיא גנורּפש ַא ןעבעגענ

 -עגפיורא טעּפמיא סיורג טימ ךיז טָאה םעס .דרע רעכייוו רעד ףיוא

 דרעפ םעד טגנאלרעד ייברעד טָאה ןוא םיוצ ס'דרעפ ן'פיוא ןעפרָאװ

 -רעד .טוה-יורטש םענעסירוצ ןייז ןופ גערב ַא טימ גיוא ןיא ךָאטש ַא

 -עגעג רעדיילש ַא טָאה ןוא ןערָאװעג רעדליוװ ךָאנ דרעפ רעד זיא ןופ

 -ייז םהיא ךָאנ .דלעפ ןיא ןעפָאלטנע זיא ןוא דרע'רד ןא ןע'םעס ןעב
 ,דרעפ ייווצ ס'יבלעש ,רמ ,יררעשזד ןוא ל?ליב ןעפָאלעגכָאנ דלַאב ןענ

 טימ טבַאמעגּפָא טָאה רע יו טיול גָאי ַא ןעבעגעג טָאה ידנע עכלעוו

 .ןע'םעס

 -ייז ידנע ןוא םעס .לעמוטעג ןעצנַאג ַא ןעפורעגסיורא טָאה סָאד

 ןעלובעג ןעבָאה טניה ןוא תולוק טכַאמעג ןעבָאה ןוא ןעפָאלענמורא ןענ

 עצרַאוש עצנאג יד ןעפָאלעגנָא ךָאנ ןענייז וצרעד ,ןעטייז עלא ןיא

 -עג זיא סע ןוא רעדליּפעג ןוא יירשעג רעייז טימ זיוה ןופ עדנאמאק

 .המוהמ עכילקערש ַא ןערָאװ

 םהיא טָאה ןעמ ןוא רעסייו ַא ןעוועג זיא דרעפ ס'יעלַאה

 -ענ זיא ןעּפַאכ םהיא רעבָא ,רעסעב סנעטייוו ןופ ןהעז טנעקעג

 טגעלפ ,םהיא ןופ טנעהָאנ רָאג ןעוועג ןיוש זיא ןעמ זַא .רעווש ןעוו

 ךיז טָאה ןעמעלַא ראפ רהעמ .ליימ ַא ראפ ןייז גנורּפש ייווצ טימ רע
 דרעפ ןופ טנעהָאנ ןעוועג ןיוש זיא רע ןעו .םעס טנעכייצעגסיוא

 לעציּפש ַא ןָאהטענּפָא םהיא רע טָאה ,ןעהעזעג טינ טָאה רענייק ןוא
 טנעלפ ייברעד .רעקרַאטש ךָאנ ןעהילפ ןעמונעגנ טָאה דרעפ רעד ןוא

 "! םהיא טּפַאכ ! םהיא טּפַאכ , תולוק טימ ןעיירש רע

 ןוא רעדליוו ַא יו ןעטייז עלַא ןיא ןעפָאלעגמורַא זיא יעלַאה
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 .סיסימס ,ןעטיה ךיז ?עוװ ךיא ---
 טסעװ ןוא יעלַאה .רמ טימ ןהעג טסעװ וד ,םעס ,לעװ --

 גנוטכא ביג .ןעפלעה ךיוא םהיא טסעװ ; געװ םעד ןעגייצ םהיא
 ןעקנוהעג לעסיבַא טָאה ירעשזד זַא ,טסייוו וד .םעס ,דרעפ יד ףיוא
 .קרַאטש טינ ייז בייר ט .ךָאו עטצעל

 רעליטש א טימ טגָאזעג יבלעש סעסימ טָאה רעטרעוו 9טצעל יד
 .גנונָאטעב רעקרַאטש  ַא ןוא עמיטש

 ייברעד טָאה ןוא ,טגָאזעג םעס טָאה ,דניק ןעגעוו גיהור טייז ---
 ןעגעוו סייוו רע זַא ,ןהעטשרעפ לָאז יז ידכ ,ןעניוא יד טימ טכַאמעג
 ןיוש בָאה ךיא ,הֶא . . . סייו טָאג --- .ךיז טלעדנַאה סע סָאװ
 -ענ ייברעד טָאה רע ; טּפַאכרעּפ ?ענש ךיז רע טָאה ,טגָאזעג רעדיוו
 -נעליוו טינ ךיז טָאה סעסימ ןייז סָאד ,ענעימ עשימָאק ַאזַא טכַאמ

 יד ףיוא ןעבעג גנוטכא ןיוש לע ךיא ,סיסימ ,סעי --- .טכַאלוצ גיד
 ! דרעפ

 םוצ ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו ,טגָאזעג םעס טָאה ,ידנע ,ונ --
 -ּפָארַא טעוו דרעפ רעד ןעוו ,ןרעדנואוו טינרָאג ךיז לע ךיא ,םיוב
 ןעלעוו םהיא ףיוא ךיז טעוװ רע ןעוו ,לעטָאז ןופ רעטייר ןייז ןענע'גרה

 -עגעג רע טָאה ייברעד .טּפָא רהעז ןעריסַאּפ ןעכַאז עכלעזַא ; ןעצעז
 .ןהעטשרעפ לָאז רע זַא טייז ןיא ן'ידנע קור ַא ןעב

 .ןעפורעגסיוא דנעמיטשוצ ידנע טָאה ! והוא --

 ןיא סָאד ,טייצ ןעניוועג ?יו סיסימ יד ,ידנע וטסהעז --
 רהיא ךיא לעװ םעד ןיא ןוא ,ןעשנעמ ןעטסָארּפ ַא ראפ וליפא רהאלק
 ןעביירטסיורא ייז טסעוװ ןוא דרעפ יד ןעכַאמ זיול טסעוו וד .ןעפלעה
 רע טעוװ ןערהָאפסיורא ןעלעוו טעוװ רעטסַאמ רעד זַא .דלעפ ןיא ןיהַא
 .טייצ לעסיבַא ןעמהענ ןעזומ ךיז

 .ןהייצ יד טעריצשעג טָאה ידנע
 דרעפ ס'יעלַאה זַא ןעריסַאּפ לָאז סע ןעוו ,ידנע ,וטסהעז ---

 רימ ןעלעוו ,ךיז ןופ ןרעדיײלשּפָארַא םהיא ןוא ץנוק ַא ןעכַאמ לָאז

 ."ןעפלעה ,.םהיא

 ןעבָאה ןוא ןעמונעגמורַא ףיז ןעבָאה ן'ידנע טימ םעס ןוא
 החמש סיורג ראפ ןוא ,רעטכעלעג ןעטקיטשרעפ ַא ןעזָאלעגנסױרַא
 .סיפ יד טימ טעגירדעג ןוא רעגניפ יד טימ טקַאנקעג ייז ןעבָאה

 "נארעוו רעד ףיוא ןענעישרע יעלָאה ןיא קילבנעגיוא ןעזעיד ןיא
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 .םעס רעצרַאוװש רעד
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 -וצ ןעניטסַאה ס'םעפס ןופ ןערָאװעג גיהורנוא זיא ןענַאטשעג ָאד זיא

 -עג זיא עכלעוו ,םיוצ ןייז ןעסייר וצ ןעגנאפעגנָא טָאה ןוא ןערהָאּפ

 .ַאדנַארעװ רעד וצ ןעדנובעגוצ ןעוו

 ףיוא ןוא ,ארומ טסָאה ,טכאלעג ךיז וצ םעס טָאה ,ָאה ָאה---

 ךיא .קורדסיוא רעשי'בנג ַא ןעזעיוועב ךיז טָאה םינּפ ןעניצנעלג ןייז

 | ! ןעכַאמ טכערוצ ןיוש ךיד לעוו
 -לעוו ,םיוב-נעכוב רעסיורג ַא ןענַאטשעג זיא ץאלּפ ןעזעיד ףיוא

 .ךיז םורא סעֶלַא טנעטָאשעב ןעגייווצ עטיירב ענייז טימ טָאה רעכ

 -יטנַאק-יירד עניילק ענעלאפעגּפָארא יד ןעגעלעג ןענייז םיוב ןרעטנוא

 -נאגעגוצ זיא ןוא לעסינ ַא ןעביוהעגפיוא טָאה םעס .סינ עגיציּפש ענ

 דרעפ םעד טעלג רע זַא ,טכַאמעג ךיז טָאה רע .דרעפ ס'יעלַאה וצ ןעג

 -עגרעטנורַא ןעטרָאד טָאה ןוא ,לעטָאז םעד טכערוצ םהיא טכַאמ ןוא

 ן'םיוא טכיוועג עטסנעלק יד זַא ,טרַא ַאזַא ףיוא ,לעסינ םעד טקור

 ןייק םהיא לָאז ןוא דרעפ ןופ ןעוורענ יד ףיוא ןעקריוו לָאז ?עטָאז
 .ןעכַאמ טינ דנואוו

 רע טָאה -- טכַאמעג טכערוצ ןיוש םהיא ךיא בָאה רעטציא --

 .טייהנעדעירפוצ טימ טלעמרומעג

 ן'פיוא ןעמוקעגסיורא יבלעש סעסימ זיא קילבנעגיוא ןעזעיד ןיא
 טָאה ןוא ןעגנאגעגוצ זיא םעס .ןעפורעגוצ םהיא טָאה ןוא ןָאקלאב

 .טגיינרעפ ףעיט רהיא ראפ ךיז

 טסישעג בָאה ךיא ? םעס ,ןענירטעגמורַא ךיז וטסָאה ואוו ---

 .ןענופעג םיוק ךיד טָאה רע ןוא ,ן'ידנע ריד ךָאנ

 יד ןעּפַאח טינ ןעק ןעמ ,סיסימ ,ןעשנעב ךייא לָאז טָאג --
 .ואוו סייוו טָאג --- ,דלעפ ןיא טייוו ןענייז ייז ; טונימ א ןיא דרעפ

 וד זַא ,טגָאזעג לָאמ לעיפיוו ןיוש ריד בָאה ךיא ,םעס --

 ךאנ ןוא "סייוו טָאג, ,"ןעשנעב ךייא לָאז טָאג, ןעגָאז טינ טסלָאז
 .דניז ַא זיא סע .ןעכַאז עכלעזַא

 ךיא .סיסימ ,ןעסעגרעפ בָאה ךיא ! ןעטיה ךימ לָאז טָאג ,ָא --
 .ןעגָאז טינ לָאמ ןייק רהעמ ןיוש סָאד לעוװ

 .טגָאזעג רעדיוו טצעי ךָאד סע טסָאה וד רענָא --
 טלָאװעג טינ סע בָאה ךיא -- ןיימ ךיא ! טָאג א ! עקַאט --

 .ןעגָאז

 .םעס ,ןעטיה ךיז טזומ וד ---
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 "עג סע בָאה ךיא ! םענייד ןעטַאט םעד סָאד לייצרעד ,העג --
 .ריד ראפ רעהירפ טסואוו

 ערייב רימ ןוא דרעפ יד ןעלטָאזנָא וטסלָאז ןעגעווטסעד ןופ --
 .ענעפָאלטנע יד ןעכוז ןערהָאּפ ןעלעוו יעלַאה רעטסַאמ ןוא

 ןוא .ןע'םעס ןעמ טפור ןעכאז עכלעזא ןיא ,וטסהעז טָא --

 .ןעּפַאכ יז לע ךיא זַא ,ןהעז טסעוו .ןעק רע סָאװ ןעזייוו טעוװ םעס
 "ימ יד .טסדער וד סָאװ רעסעב ךיז גיילרעביא ,םעפ רעבָא --

 ןעּפוצסײױא ריד טעװ יז ןעד ,ןעּפַאכ יז לָאז ןעמ זַא ,טינ ליוו סעס
 .רָאָאה ענעלָאװ ענייר

 -םיוא טייוו טָאה רע ןוא ,ןעפורעגסיוא םעס טָאה ! סָאװ --
 ? סָאד וטסייוו ןענַאװ ןופ .ןעגיוא יד ןעסירענ

 םעד ןענָארטעגנירַא בָאה ךיא ןעוו ,הירפ רעד ןיא טנייה --
 טָאה יז יו טרעהענ ןיילַא ךיא בָאה ,ןעריזַאר םוצ רעסַאװ רעטסַאמ
 -עג ןיב ךיא ןעוו ןוא ן'יזיל ןעפור טקישעג ךימ טָאה יז .טגָאזעג סע
 .ןעגָארטענּפָא ךיז טָאה יזיל זַא טנָאזעג רהיא בָאה ןוא קירוצ ןעמוק
 ייא טבױלענ : ןעפורעגסיוא טָאה ןוא ןעביוהעגפיוא ךיז יז טָאה
 ,"יורפ , .רליוו ץנַאג ןייז וצ טניישעג טָאה רעטסַאמ רעד ןוא ?1 טָאג

 גָאז ְךיא רעבָא ."ענענושמ ַא יו טסדער וד , ,ןעירשענסיוא רע טָאה
 זיא ךאז עטסעב יד .ןרעוו רעסעב ךיוא טעוו רעטפַאמ רעד זַא ,ריד
 .סיסימ רעד טימ ןעטלַאה וצ

 םעד טצארקעג ךיז טָאה ןוא ןענַאטשעג זיא םעס רעצרַאװש רעד
 : טגָאזעג רע טָאה ןאד ,ןעזיוה יד בייה ַא ןעבעגעג טָאה רע .ּפָאק

 טלעוו קע ןיא ןערהָאפעג טלָאװ סיסימ יד זַא רעכיז ןיב ךיא ---
 | .ן'יזיל ןעכוז

 סיסימ יד זַא ,רעצרַאוװש וד ,ןעהעז טינ ןעד וטסנעק רעבָא ---
 ? רניק ס'יזיל ןעמהענ לָאז יעלַאה רעטסַאמ זַא ,טינ ליוו

 טרעה ןעמ ןעכלעוו ,ןוגינ ַא טימ טגָאזעג םעס טָאה ! ױזַא --
 .סרעגענ ןעשיווצ רָאנ

 יעג רעטייוו ידנע טָאה ,סעּפע ךָאנ ןענָאז ריד ךיא לעװ ןאד ---
 עג ןיוש טָאה סיסימ יד .ךיז רהיר ןוא דרעפ יד גניירב העג ,טגָאז
 .גנוצ רעד טימ ןעּפאלק ןוא ןהעטש ןיוש גונעג .ריד ףיוא טגערפ

 טָאה ןוא ןעפָאלעג ךיילג זיא רע ,רעגידעבעל ןערָאװעג זיא םעס

 רעכלעוו ,דרעפ רעגנוי ס'יעלַאה .זיוה רעד ראפ דרעפ יד טכארבעג
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 טגָאזעג טָאה יז ; טגידלושטנע ייברעד ךיז טָאה יבלעש סעסימ
 "רעד וצ ןיטַאלומ ַא טקישעגניירַא טָאה ןוא ןעהעגקעװַא ףראד יז זַא
 .רעמיצ ןופ סיורא יז זיא ףיורעד .שיט םוצ ןעננַאל

 -עיד ןעמאזכרָאהעג רעייא ןרעג קרַאטש טינ טָאה םַאדַאמ יד --
 .ןָאט ןעשימייה ַא טימ טגָאזעג יעלַאה טָאה ,רענ

 יורפ ןיימ ןעגעוו ןעדייר ןערעה וצ טנהעוועג טינ ןיב ךיא ---
 .טגָאזעג ןעקורט יבלעש .רמ טָאה ,טייהיירפ ַאזַא טימ

 "אה טָאה ,סַאּפש ַא רָאנ זיא סע ,גנוהייצרעפ םוא טעב ךיא --- |
 | .רעטכעלעג םענעגנואווצעגנ ַא טימ טרעפטנעעג יעְל

 .ןעסַאּפש עמהענעגנאנוא רהעז ןעבעג סע ---

 -עגענּפָא םהיא בָאה ךיא טייצ ,ןערָאװעג זיא רע ץלָאטש יו --
 ,טלעמרומעג ךיז וצ יעלַאה טָאה ,לעסקעוװ םעד ןעב

 -אּפ רעד ןעגעוו ןעטלַאהרעטנוא סרעגענ יד ךיז ןעבָאה ?ייוורעד

 -רעביא .גנוניימ ערעסעב ַא ןעגָאז טלָאװעג טָאה רערעדעי ןוא ,גנוריס
 רע .םעס רעצרַאװשיךעּפ רעד טנעכייצעגסיוא ָאד ךיז טָאה טּפױה
 טָאה טדערעג טָאה רע ןעוו .עלא ןופ רעטסעצרַאוװש רעד ןעוועג זיא

 -עג טָאה רערעדעי ןוא ןעזיוה יד ןעּפעלשפיורא ןייא ןיא ןעטלַאהעג רע

 זיא רעדנעּפסוס רעד ואוו ,לעּפענק ַא םהיא טלהעפ סע זַא ,ןעהעז
 טקעטשעג ןעטרָאד טָאה לעּפענק ַא טאטשנא ןוא טעּפעשטעגנָא ןעוועג
 ןעועג רע זיא טניישעג טָאה סע יװ ןוא ,לענָאנ רענעגיוברעפ ַא
 .גנודניפרע ןייז ףיוא ץלָאטש

 םָאט .טצעי טזָאלב דניוו רעזייב ַא ,טנָאזעג רע טָאה ,סעי --
 ױזַא .רעגענ רעדנַאנַא רַאפ ץאלּפ ןעכַאס רע טעוװ  ,רעטנורַא זיא

 ן'םיוא ץירּפ ַא יו םורַא טרהָאּפ םָאט ! ןעהעזעג וטסָאה .ןייז ףראד
 סָאװ ראפ -- ,ענעשעק ןיא סאּפ ַא טימ ,לעוויטש עטצוּפעג טימ רנַאֿל
 ! ןעסיוו ןעלעוו ךיא טלָאװ סָאד ? םעס טינ

 ןעסייהעג טָאה רע .ךיד טפור רעטסַאמ רעד ! םעס ,ָאלעה --
 "יא ץרוק ידנע םהיא טָאה ,ירעשזד ןוא ליב ןעלטָאזנָא טסלָאז וד זַא
 .ערער ןייז ןעטינשעגרעב

 4 רעניילק וד ,ןעטרָאד זיא סָאװ --
 טיס זחרביו ַא טכַאמעג טָאה יזיל זַא ,טינ טסייוו וד סָאװ --

 ! םעניילק לחיא
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 ץ'טימ ןעפָאלטנע יורפ יד זיא טנייש סע יו .רעמיצ ןיא גידנעמוּפניײרַא

 .דניק

 יבלעש ,רמ טָאה ,רעמיצ ןיא זיא יבלעש סעסימ ,יעלַאה ,רמ ---

 | .טגָאזעג
 "עג יעלַאה טָאה .םַאדַאמ ,גנוהייצרעפ םוא טעב ךיא ,הֶא --

 ןיא סָאד זַא ,לָאמַא ךָאנ נָאז ךיא רעבָא .גידנענייברעפ ךיז טגָאז

 ? תמא סעיינ יד ןיא .ךייא ןופ ךַאז ענדָאמ ַא
 טליוו רהיא ביוא ,טרעפטנעעג יבלעש ,רמ טָאה ,ררעה ןיימ ---

 ר/גידנעטשנא ןייא יו ןעמהענעב ךיז רהיא טלָאז ןעדייר רימ טימ

 ,טצעי .שטייב יד טימ טוה םעד ןררעה םעד ייב וצ םהענ ידנע ןַאמ

 טָאה יורפ עגנוי יד זַא ,ןעגָאז רעדייל ךייא זומ ךיא .,ךיז טצעז עטיב

 רהיא טָאה רעצעמיא רעדָא טדערעג ןעבָאה רימ סָאװ ןרעה טזומעג

 טכטנייב םנייה זיא ןוא דניק רהיא ןעמונעגוצ יז טָאה ,טלייצרעד

 .ןעפָאלטנע םהיא טימ

 בגה ךיא זַא ,טגָאזעג יעלַאה טָאה ,ןעגָאז ךייא זומ ךיא ---

 .רחסמ ןעכילרהע ןייא טעטראוורע

 ביוא ,טרעפטנעעג ףרַאש יבלעש .רמ טָאה ,ררעה ןיימ ,לעוו ---

 ןייא רָאנ םהיא ראפ ךיא בָאה רעטרעוו עניימ ןיא טלעפייווצ רעצימיא

 .-- רעפטנע

 טָאה ןוא קנואוו םעד ןענַאטשרעּפ טָאה רעלדנעהנעוואלקש רעד

 : ןָאט ןערעכַאװש ַא טימ טרעפטנעעג

 ןוא רחסמ ןעכילרהע ןייא טכַאמ ןעמ ןעוו רהעז קנערק סע ---

 .טרהיפרעפ ױזַא טרעוו ןעמ

 טָאה רהיא זַא ,טלהיפענ טינ טלָאװ ךיא ןעוו ,יעלַאה ,רמ ---

 זַא ,טעדלודעג טינ ךיא טלָאװ ןעדעירפוצנוא ןייז וצ ךאזרוא ןייא

 רעבָא .טייהיירפ אזַא טימ רעמיצ ןיימ ןיא ןעמוקניירַא טלָאז רייא

 לָאז סע זַא טינ ךיא ליוו ,סרעדנַא ךיז טלַאהרעּפ ךאז יד יֹוו ױזַא

 -כילגעמ ןיימ ןיא סעלַא ןָאהט לעװ ךיא ןוא רימ ףיוא קעלפ ַא ןעלאפ
 ןוא רענעיד ענייס .םוהטנעגייא רעייא ןעגעירק ןעפלעה וצ ךייא טייק

 טָאה ,יעלַאה ,ָאזלא --- .ןעטסנעיד ערעייא וצ ןעהעטש דרעפ עניימ

 ,זיא ךאז עטסעב יד ,עמיטש עכילדניירפ ַא טימ טגָאזעג ןיוש רע

 ןעמ טעװ ןאד ןוא ,קיטשהירפ ןעסע ,הטומ םעד ןערעילרעפ וצ טינ

 .ןָאהט ןעק ןעמ סָאװ ןהעז
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 יאוולה .ןעפורענסיוא יבלעש סעסימ טָאה ! קנאד ייז טָאג --

 ! תמא סע זיא

 ענייפ ַא ןעוועג טלָאװ סע ! רַאנ ַא יו טסדער וד ,יורפ ---

 ךיא יו ןעהעזעג טָאה יעלַאה .ןעפיולטנע ךילקריוו לָאז יז ןעוו ךַאז
 ,ןעקנעד רע טעוו ,דניק סָאד ןעבעג וצ םהיא ןעטלַאהעגקירוצ ךיז בָאה

 טפיירג סָאד .ןעּפַאשוצקעװַא םהיא ןעפלָאהענוצ בָאה ןיילַא ךיא זַא

 סָאד ןעזָאלרעּפ גיטסַאה יבלעש .רמ טָאה טימרעד .ערהע ןיימ ןָא

 .רעמיצ

 ס'אזילע ןופ סעיינ יד .ףיוה ןיא גידעבעל ןערָאװעג זיא ?ייוורעד

 סע ןוא סרעגענ יד ןעשיווצ טײרּפשרעפ לענש ךיז טָאה ןעפיולטנע

 ןייא רָאנ .,דירַאי ַא ףיוא יו ?עמוטעג ןוא ףאלעג ַא ןערָאװעג זיא

 ,עטכישעג רעצנאנ רעד ןופ גידנעסיוו טינ טכַאמעג ךיז טָאה ןָאזרעּפ

 ןוא ךיק ןיא ןעוועג זיא עכלעוו ,עָאלק עטנַאט ןעוועג זיא סָאד ןוא

 -נעטש זיא רעכלעוו ,טכיזעג רהיא .קיטשהירפ םעד טכַאמעג טכערוצ

 .גניהורנוא ןוא טרעיורטרעפ ןעוועג טצעי זיא ,ךילהערפ ןעוועג גיד

 ַאדנַארעװ רעד םורא טיירדענ ךיז ןעבָאה סרעגענ עניילק דנעצוד ַא

 םעד ןעגָאזוצנֶא רעטסרע רעד ןייז טלָאװעג טָאה ייז ןופ רעדעי ןוא

 .הרושב עניריורט יד רעטסַאמ םעיינ

 -עג ידנע טָאה ,תונמאנב ,סעכ ןיא קרַאטש ןייז טעוו רע ---

 .טגָאז

 רעצרַאוװש רעניילק רעד טגָאזעג טָאה ! ןעכולפ רע טעוו יַא --

 .קיישזד
 ,ידנַאמ טגָאזעג טָאה ,ןעכולפ טוג ןעק רע ?ייוו ,סיוועג ,עי ---

 טָאה רע יו טרעהעג בָאה ךיא ; לעּפעק ןענילָאװ ַא טימ ?ירענענ ַא

 .ןעסע-גָאטטימ ם'ייב ןעטכענ טכולפעג

 םהיא ןעבָאה ,שטייב ַא טימ ןעמוקעגנָא ךילדנע זיא יעלַאה ןעוו
 .הרושב עגירעיורט יד טגָאזעגנָא לָאמַא טימ עלַא

 יעלַאה טָאה ,םילָאװייט עניילק עזעיד ןעבָאה טלָאװ ךיא ןעוו ---

 .ןהייצ יד ןעשיווצ טמורבעג

 ןיא ןוא טרעפטנעעג ידנע טָאה ,טינ ייז טָאה רהיא רעבָא --

 .ןעפָאלטנע
 טגָאזעג יעלַאה טָאה ,יבלעש ,טפעשעג רענייפ ַא זיא סָאד --
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 ,ןעבעגרעביא ןענעק םהיא טעװ רהיא ןוא ןרעה סעּפע םהיא ןופ רהיא
 ,םהיא טגָאז ,קעװַא ןיב ךיא סָאװראפ ןוא ױזַא יו םהיא ט?ייצרעד
 ,םהיא טלייצרעד .אדאנאק ןיא ןעמוק וצ עהימ ןעבעג ךיז ?עוו ךיא זַא
 ,טלעוו רעזעיד ףיוא ןעהעז טינ רהעמ ןיוש ךיז ןעלעוו רימ ביוא זַא
 ןוא ָאנורב ןירַא טפור .טלעוװו רענעי ףיוא ןעפערט ךיז רימ ןעלעוו
 .ןהעגכָאנ רימ ליוו רע ,טנוה ןעמירָא םעד ,ָאד םהיא טלַאה

 זיא אזילע ןוא ,ןערהערט רהעמ ,עטרעוו עטצעל עגינייא ךָאנ
 .דניק רהיא טימ קעװַא

 .לעטיּפַאק רעטסקעז

 .גנוקעדטנע יד

 רענעגנאגרעפ רעד ןופ גנוטלַאהרעטנוא רעגיריורט רעד ךָאנ

 ןענייז ןוא ןעפָאלשעגנייא טעּפש יבלעש סעסימ ןוא .רמ ןענייז טכַאנ

 .ןעגרָאמ ןעטסכענ םעד רעטעּפש לעסיבַא ןענַאטשעגפיוא

 סעסימ טָאה ,ן'אזילע טימ השעמ יד זיא סָאו טינ סייוו ךיא ---

 זיא אזילע ןוא ןעגנולקעג לָאמ עכילטע טָאה יז ןעוו ,טגָאזעג יבלעש

 .ןעמוקעגניירַא טינ

 טפרַאשעג טָאה ןוא לעגעיּפש ן'ייב ןענַאטשעג זיא יבלעש .רמ

 לעגניא רעצרַאװש ַא ןעמוקעגניירַא זיא םעד ןיא .רעסעמיריזאר םעד

 .ןעריזאר םוצ רעסאוו טימ

 -ילע וצ ןיירַא הענ ,טגנָאזעגנ םהיא וצ סעסימ יד טָאה ,ידנע --

 עמירָא .ןעפורעג לָאמ יירד ןיוש יז בָאה ךיא זַא ,רהיא גָאז ןוא ן'ַאז

 .ץפיז ַא טימ טלעמרומעג ךיז וצ יז טָאה ! עלעעז

 .רענעקָארשרעד ַא קירוצ ןעמוקעג ךיילג זיא ידנע

 -וצ ןעגיל ןעכאז יד ןוא ןעפָא זיא עפַאש ס'יזיל ! סיסימ ---

 טזומעג ךיז טָאה יז זַא ,קנעד ךיא .רעמיצ ןעצנַאנ ן'רעביא ןעפרָאװ

 .ןעגָארטּפָא

 רע .יבלעש סעסימ ןוא .רמ ראפ רהאלק ןערָאװעג ָאד זיא ךאז יד
 : ןעפורעגסיוא ףיורעד טָאה

 ! קעװַא זיא ןוא טכאדרעפ ןעבָאה טזומעג טָאה יז --
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 וטסלָאז סָאװ ראפ ,טגָאזעג עָאלק עטנַאט טָאה ! רעטלַא .,ונ ---

 ןעטרָאד ןעקישקעװַא ךיד לָאז ןעמ זַא ,וטסליו ? ןהעג טינ ךיוא
 ערעווש טימ סרעגענ יד טדיוט םוצ טגינייּפ ןעמ ואוו ,ךייט ן'רעביא
 רעדייא ןעברַאטש רעסעב טלָאװ ךיא ? רעגנוה טימ ןוא טײברַא
 טסנעק וד ןוא סַאּפ ַא טסָאה וד ,ן'יזיל טימ העג ,םָאט ! ןיהַא ןהעג

 -םיונוצ לע ךיא ,טכערוצ ךיז ְךַאמ םהענ .טייצ רעדעי וצ ןהעג
 .ןעכַאז ענייד ןעקַאּפ

 ַײײז טָאה רע ; ּפָאק םעד ןעביוהעגפיוא םאזגנַאל טָאה םָאט
 : טגָאזעג טָאה ןוא גיהור רעבָא גיריורט טקוקעגמורַא

 רהיא טָאה יז ,ןהעג ןעק יזיל .טינ העג ךיא ,ןיינ ,ןיינ ---

 וד .ןָאהט טינ סע לָאז יז זַא ,ןעגָאז טינ לעװ ךיא ןוא ,וצרעד טכער

 טלָאװ ךיא טינ בוא ! טלייצרעד טָאה יז סָאװ טרעהעג ךָאד טסָאה

 ךיא .ןעדייל ןיילַא ךיא לע רעסעב .ןרעוו טפיוקרעפ ןעזומ סעלַא
 דנערהעוו ,טצעזעגוצ רע טָאה ,ןעגארטרעפ רעסעב ןענעק סע ?עוװ
 .טסורב עהיור ,עטיירב ןייז טלעסיירטענפיוא טָאה ץפיז רערעווש ַא
 ךיוא ךימ טעוװ ןוא ץאלּפ ן'פיוא ןענופענ רעמיא ךימ טָאה רעטסַאמ רעד
 ןייק בָאה ךיא ןוא טיורטעג לָאמ עלַא רימ טָאה רע .ןעניפעג רעטייוו
 טינ ךיוא רעטייוו סע לעװ ךיא ןוא טרָאװ ןיימ ןעכָארבעג טינ לָאמ
 לָאז סעלַא רעדייא ןיילא ןהעג וצ רימ ראפ רעסעב זיא סע ,ןָאהט
 -אּפפיוא ריד ףיוא טעוװ רע ןוא גידלוש טינ זיא רעטסַאמ רעד .ןהענ
 -- עמירָא יד ףיוא ךיוא ןוא ןעס

 ךיז רע טָאה ָאד .ןעטלַאהסיוא טנעקעג טינ ןיוש רע טָאה רהעמ

 ןעגעלעג ןענייז סע ואו ,לעטעב רענעכָארבוצ רעד וצ טרהעקענוצ

 -עג ךילרעמָאי ןוא ןעכַָארבעגנעמאזוצ טָאה ןוא ,ךַאלרעדניק עניילק

 .טנייוו
 עזעיד ןעהעזעגוצ טָאה ןוא ריהט רעד ייב ןענַאטשעג זיא אזילע

 ענעגייא ערהיא וצ בָאגוצ א ןעוועג זיא סָאד .ענעצס עדנעסיירצרַאה
 יז טָאה רעגיהור ?עסיב ַא ןערָאװעג זיא סע ןעוו .ןעדייל עכילקערש

 : טגָאזעג
 רימ ךיז טָאה סע .ןַאמ ןיימ ןעהעזעג ךיא בָאה טנייה טשרע ---

 -ָאה ייז .ןעפיולטנע ןעזומ ךיוא לע ךיא זַא ,ט'םולח'ענ גינעוו ןאד
 גנולפייווצרעפ ןופ עפוטש רעטסכעה רעד וצ ןעבעירטענ םהיא ןענ

 טעוװ רשפא .ןעפיולטנע טעוו רע זַא ,טגָאזעג טנייה רימ טָאה רע ןוא
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 -נעבייהפיוא ןעפורעגנסיוא עדייב ןעבָאה ! טפיוקרעפ םהיא ---

 .קערש ןיא דנעה יד גיד
 טימ טגָאזעג אזילע טָאה ,טפיוקרעפ םהיא ןעבָאה ייז ,סעי --

 רעד ןופ ףַאש ןיא טע'בנג'רעפ טנייה ךיז בָאה ךיא .ןָאט ןעטסעפ ַא
 רעד טלייצרעד טָאה רעטסַאמ רעד יו טרעהעג בָאה ןוא רעמיצ 'סעסימ

 יררעה ןיימ רעלדנעהנעוואלקש ַא וצ טפיוקרעפ טָאה רע זַא ,סיסימ

 ןעגרָאמ טעוװ רעטסַאמ רעד זַא ןוא ,םָאט לעקנָא ,ךיד ךיוא ןוא
 ןעדייב טעוװ ןוא ןעמוק טעוו ןַאמ רעד ןוא ןערהָאפקעװַא הירפ רעד ןיא
 .ןעמהענוצ

 ,טרעווילגרעפ יו ןענַאטשעג םָאט זיא טדערעג טָאה יז דנערהעוו
 -נוזעגרעדינַא םאזגנַאל זיא רע .ךארּפש יד ןעמונעגּפָא םהיא טָאה סע
 זיא ןוא .עינק יד וצ ּפָאק םעד ןעזָאלעגּפָארַא טָאה ןוא להוטש ןיא ןעק
 .ןעציז ןעבילבעג ױזַא

 .עָאלק עטנַאט טָאה ! ןעמירַאברע זנוא רעביא טָאג ךיז לָאז --
 -עג רע טָאה סָאװ ! ךילביולגנוא ןייז וצ טנייש סע .טדערעגסיורא

 ? ןעפיוקרעפ ם ה י א לָאז רעטסַאמ רעד זַא .,ןָאהט
 רעד .ראפרעד טינ זיא סָאד .ןָאהטענ טינרָאג טָאה רע --

 סעסימ יד ןוא .ןעפיוקרעפ טינ ?יוװ ןוא טלָאװעג טינ טָאה רעטסַאמ
 ןעטעבטנ םהיא טָאה יז יו טרעהעג בָאה ךיא טוג לָאמ עלַא זיא

 טנעקעג טינ טָאה רעטסַאמ רעד .ןעפיוקרעפ טינ לָאז רע זַא םימחר
 רלעג לעיפ רעלדנעהנעוואלקש םעד גידלוש זיא רעטסַאמ רעד .ןעפלעה

 טלָאװ טלהָאצעב טינ טלָאװ רע ןעו .טגנאלרעפ סע טָאה רענעי ןוא
 -עג טלָאװ רעטכַאמ רעד ןוא ןעמונעגוצ סעֶלַא םהיא ןופ ןַאמ רעד

 -עג טָאה רעטסַאמ רעד יו טרעהעג בָאה ךיא .טינרָאנ ייב ןעבעילב
 בוח ןייז ראפ טגנאלרעפ רעלדנעה רעד זַא ,סיסימ רעד וצ טגָאז

 טָאה רעטסַאמ רעד .וצ סעֶלַא רע טמהענ טינ ביוא ,יררעה ןוא םָאט
 -עה טפראדעג טָאה רהיא רעבָא ,דייל םהיא טוהט סע זַא ,טגָאזעג
 סייו ,ךאלמ ןייק טינ זיא יז ביוא ! ט'הנעט'עג טָאה יז יו ,ןער
 ,יורפ עגידניז ַא ןיב ךיא ! םיכאלמ ָאד רָאנ ןענייז סע ביוא טינ ךיא
 ךיא ןעוו .ןעפלעה טינ ןעק ךיא רעבָא ,ױזַא רעביא יז זָאל ךיא סָאװ
 *עגנ ןייז ואוו ןעסיוו טינ ְךָאד ךיא לעוװו ,ןעמהענוצ ןעזָאל םהיא לָאז
 "רעפ טָאג רימ טעוװ טכערנוא בָאה ךיא ביוא .ןעמוקניהַא טעוװ ןייב
 .ןָאהט טינ סרעדנַא ןעק ךיא  .ןעבעג
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 ףימ ןוא עלעטיה יד ןוא עלעטנעמ ןייד ןָאהטנָא ריד לע ךיא .ןעז

 .ןעּפַאכ ןענעק טינ ךיד רע טעוװ ,ןעפיולטנע ןעלעוו

 "אפנייא ןייז ןיא דניק סָאד ןָאהטעננָא יז טָאה ,סָאד גידנעגָאז

 םהיא יז טָאה ,סמרא ערהיא ןיא םהיא גידנעמהענ ןוא ?ענוצנא ןעכ

 טנעפעעג ןַאד טָאה יז ; ?יטש ןייז לָאז רע רעיוא ןיא טעקשושעגניירַא

 ,אדנארעוו רעד וצ רעמטיצ רהיא ןופ טרהיפענ טָאה סָאװ ,ריהט ַא

 : .טקורעגסױרַא דייהרעליטש ךיז טָאה ןוא
 ,טניישעג ןעבָאה ןרעטש יד ןוא טכַאנ עגיטסָארפ ַא ןעוועג זיא סע

 םהיא טָאה יז .ןעסיורד ןיא סױרַא זיא דניק ן'טימ רעטומ יד ןעוו -

 סינרעטיצ ענייא ןיא ךיז טָאה רע ןוא לאש ַא טימ טלעקיװענמורַא

 .ליטש ןעוועג זיא ןוא טסורב רהיא וצ טעלוטעגוצ

 רעכלעוו ,דנוה רעדנעלדנוַאפיינ רעסיורג ַא ,ָאנורב רעטְלַא רעד

 טָאה רע ןעוו ,ןעמורב וצ ןעגנאפעגנָא טָאה ,ףיוה ןיא ןעוועג זיא

 ןוא ןעמָאנ ןייז ייב ןעפורעגנָא ?יטש םהיא טָאה יז .ןהעג ןעהעזעג יז

 .רהיא וצ טעשטשַאלעג ךיז טָאה ןוא ןעפָאלעגוצ ךיילג רהיא וצ זיא רע
 ןעטרָאד זיא יז ןעוו .ןיבעק ס'םָאט לעקנָא וצ ןעגנַאגעג זיא איזלע
 .רעטסנעפ ןיא טּפאלקעגנָא טכייל יז טָאה ןעמוקעגוצ

 -מאזרעפ עזעיגילער ַא ןעוועג טכַאנ עזעיד זיא ן'םָאט ?עקנָא ייב

 טצעי זיא סע להָאװבָא .טעּפש ןעפָאלש ןעגנאגענ זיא רע ןוא גנול

 .ףיוא ןעוועג ךָאנ רע זיא טכַאנייב סנייא ןוא ףלעווצ ןעשיווצ ןעוועג

 -סיוא עָאלק עטנַאט טָאה ? סָאד זיא סָאװ ! טָאנ רעסיורג --

 ןעביוהעגפיוא טָאה ןוא רעטסנעפ םוצ ןעפָאלעגוצ זיא ןוא ןעפורעג

 ,רעכיג ,ןָא ךיז והט ! יזיל זיא סע ,ךיא העז סָאװ .גנַאהרָאפ םעד

 העג ךיא 4 ןעהעשענ ןזיא סָאװ ,ָאד ךיוא זיא ָאנרב ! רעטְלַא

 .ריהט יד ןענעפע

 רענ'בלח רעד ןופ ןייש רעד ןוא ריהט יד טכַאמענפיוא טָאה יז

 ףיוא ןעלאפעג זיא ,דנעה יד ןיא ןעטלַאהעג טָאה םָאט סָאװ ,לעטכיל

 .ןעגיוא עדליוו עצרַאװש ערהיא ןוא טכיזעג ןעטרעטשוצ ס'אזילע

 ףיוא ןעקוק וצ קערש ַא זיא סע ! יזיל ,ריד טימ זיא טָאג -- :
 -ַאּפ סרעדנַא סעּפע ריד טימ טָאה רעדָא ,קנארק וטסיב .ריד

 ? טריס

 םהענ ךיא ןוא ,עָאלק עטנַאט ןוא םָאט לעקנָא ,ףיולטנע ךיא --

 ! טפיוקרעפ םהיא טָאד רעטסַאמ רעד .דניק ןיימ טימ
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 רהיא ןעגנערברעפ ןוא ןעגניז ןוא ןעהענ ןוא ןעציז טפָא ױזַא טגעלפ
 ןוא רעכיב ערהיא ןענופעג ךיז ןעבָאה רעמיצ ןיא .טייצ עכילקילג
 רהיא ןופ קנעשענ סלַא ןעמוקעב טגעלפ יז עכלעוו ,ןעכאז ערעדנַא

 טָאה יז ואוו ץאלּפ רעכילבעיל א ןעוועג סע זיא ןעמעלַא ןיא ,סעסימ

 -יילק רהיא ןעגעלעג זיא טעב ן'פיוא .ןערהָאי לעיפ ױזַא טכארברעפ

 טבעוושעג טָאה לעכיימש רעניטכיל ַא .ןעפָאלשעג טָאה ןוא ןהוז רענ
 .טכיזעג ןעשידניק ןייז ףיוא

 ייז .טנַאזעג אזילע טָאה ! שפנ רעמירָא ! דניק סעמירָא--

 ! ןעטער ךָאנ ךיד טעוו רעטומ ןייד רעבָא ,טפיוקרעפ ךיד ןעבָאה

 ןעצרעמש עכלעזַא ןיא .ןעשיק ן'פיוא ןעלאפעג זיא רהערט ןייק
 רָאנ טפירט סע ; ןערהערט ןייק סױרַא טינ ץרַאה יד טינ עזעיד יו
 ןוא רעיּפאּפ לעקיטש א ןעמונעג טָאה יז .טולב סָאד ?יטש גינעוועניא

 : ןעבעירשעגנָא גיטסַאה טָאה ןוא טפיטשיילב ַא

 ןוא רַאבקנאדנוא ראפ טינ ףימ טלַאה ! סיסימ ערעייהט ,הֶא,
 טָאה רהיא סָאװ טרעהעג סעלַא בָאה ךיא .,זייב טינ רימ ףיוא טייז
 ' ףימ טהייצרעפ .דניק ןיימ ןעטער וצ ןעריבורּפ לע ךיא .טדערעג
 -סטוג רעייא ראפ ןעלהָאצעב ןוא ןעפלעה טָאג ךייא לָאז .סָאד
 "! טייק

 טריסערדַא םהיא ,לעפעירב םעד טניילעננעמאזוצ ?ענש טָאה יז

 ַא טכַאמעג יז טָאה ןאד ,שיט ן'פיוא טגײלעגקעװַא םהיא טָאה ןוא
 זיא יז סָאװ םעד ץָארט ,ןוא ןעכאז ס'דניק םעד ןוא ערהיא ןופ ?עקעּפ
 ןיא ְךָאנ יז טָאה ,דנַאטשוצ ןעטרעטשוצ ךילקערש אזא ןיא ןעוועג
 ןאד .דניק ן'ראפ גייצלעיּפש רָאֶאֹּפ ַא ןעניײלוצנײרַא טַאהעג ןעניז

 .טקעוועגפיוא םהיא יז טָאה

 "עג טָאה רע ןעו ,טנערפעג רע טָאה ? עמאמ ,וטסהעג ואוו --
 .לעטיה ןייז ןוא עלעטנעמ ןייז טלאה יז יוװ ןעהעז

 -עג טסנרע יוזא םהיא טָאה ןוא ךיז וצ ןעניוצעגוצ םהיא טָאה יז
 -עגנוא סעּפע זַא ,ןענַאטשרעּפ טָאה רע סָאד ,ןעגיוא יד ןיא טקוק
 .ןעריסאּפ טזומעג טָאה סעכילנייוו

 "רעד ךָאנ ןענעק ייז ןעד ,ךיוה טינ דייר ! יררעה ,גייווש ---

 ןוא ןעמהענוצ ךיד ?יוו ןוא ןעמוקעג זיא ןַאמ רעטכעלש ַא .ןערעה

 -ָאל טינ םהיא טעװ עמַאמ ןייד רעבָא .טייוו ,טייוו ןעגָארטרעּפ ךיד
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 -ילע ןוא ןע'םָאט רעטציא סע טציזעב ףרואווסיוא רעזעיד ןוא ---
 ! דניק ס'ַאז

 -אה ,ךימ טצרעמש סָאד יװ םינ טסייוו וד ,ערעייהט ןיימ ---
 לעוו ךיא .ןייז טינ ייברעד ןעק ךיא .ןעמהענוצ ןעגרָאמ ייז ליוו יעל
 ךיא .ןעהעז טינ ןע'םָאט ןעק ךיא .ןערהָאפקעװַא הירפ ץנַאג ןעגרָאמ
 רהָאפ ןוא ן'אזילע טימ םהענ .ןָאהט ךיוא סע טסלָאז וד זַא ריד הטאר

 .ןעגיוא יד רעטנוא ןרעוו ןָאהטעג ךאז יד לָאז .קעװַא ץעגרע
 ליו ךיא .ןעפורעגסיוא יבלעש סעסימ טָאה ! ןיינ ,הֶא --

 לעו ךיא .קסע ןעכילקערש ןעזעיד ןיא ןירעפלעהטימ ןייק ןייז טינ

 ,הטיונ ןייז ןיא ןעפלעה םהיא לָאז טָאג .םָאט ןעמירָא םעד ןהעז ןהעג
 ץרעמש רעייז טלהיפ סעסימ רעייז זַא ,ןעהעז סנעטסגינייוו ייז ןעלָאז

 וצ ארומ רָאנ ךיא בָאה ,ן'אזילע טפערטעבנא סָאװ  .ייז טימ ךיילג

 סָאװ ! ןעמירַאברע זנוא רעביא טָאג ךיז לָאז .םעד ןענעוו ןעקנעד

 ? ןעפערט זנוא לָאז הרצ עכילקערש  ַאזַא זַא ,ןָאהטעג רימ ןעבָאה

 .רמ ןעכלעוו ןופ ,רערעהוצ ַא ןעוועג זיא ךערּפשעג ןעזעיד ייב
 .טַאהעג טינ גנונהא ןייק רָאנ ןעבָאה יבלעש סעסימ ןוא

 ריהט ןַײא ; ףַאש רעסיורג ַא ןענַאטשעג זיא רעמיצ רעייז ןיא
 ךיז טָאה ריהט רעדנאנא ןוא רעמיצ ןיא טנעפעעג ךיז טָאה םהיא ןופ
 -ימ ןעוו .טייז רערעדנא רעד ןופ רָאדירָאק םעניילק ַא ןיא טנעפעעג
 ןיײרַא ן'אזילע זיא ןעפָאלש ןעהעג ן'אזילע ןעסייהעג טָאה יבלעש סעס
 -ררעה ערהיא סָאװ ןרעה וצ ןוא ףַאש ןיא ןעכירקוצניירַא ןעקנאדעג רעד
 טלַאּפש ַא וצ רעיוא םעד טראּפשענוצ טָאה יז .ןעדייר ןעלעוו טפאש

 טדערעג זיא סע סָאװ טרָאװ ןעדעי טרעהעג טָאה ןוא ריהט רעד ןופ
 : .ןערָאװעג

 -ָארקעגסױרַא יז זיא ןערָאװעג ןעניוושנא ןענייז ןעמיטש יד ןעוו
 -םיונוצ ןוא םינּפ ןעטרענייטשרעפ ַא טימ גידנרעטיצ ןוא ךיילב .ןעכ
 רעכייוו רעד ןופ ןעהעזעגסיוא סרעדנא ץנאנ יז טָאה ןעּפיל עטסערּפעג
 יז ןעו .ןעגנאגעגקעווַא םאזגנאל זיא יז .,ן'אזילע רעניהטומטוג ןוא
 יד ןעביוהעגפיוא יז טָאה ריהט 'סעסימ רהיא ןעגנאגעגייברעפ זיא
 םוצ טעבעג ןעליטש ַא טימ טגעוועב ךיז ןעבָאה ןעּפיל ערהיא ןוא דנעה
 -עג זיא סע .רעמיצ ןיא ךיז וצ ןײרַא ניטסַאה ןאד זיא יז .לעמיה
 ואוו קָאטש ןעגיבלעז םעד ףיוא ,רעמיצ רענהעש ןוא רעניהור ַא ןעוו
 יז ואוו ,ןנוז רעד ןעגעג רעטסנעפ יד טיס ,רעמיצ סעסימ רהיא
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 נָאטנוז ןעטצעל טנידערּפעג טָאה .ב .רמ סָאװ טרעהעג וטסָאה .טייל
 ? עכריק ןיא

 םחיא ?יװ ךיא .ןערעה טינ ךיא ליוו -ןעטנידערּפ עכלעזַא --
 -ּפִא טינ ןענעק עכילטסייג יד .עכריק רעזנוא ןיא ןרעה טינ לָאמנייק
 טינ ןעפראד ייז רעבָא .ןעלייה טינ יז ןענעק ייז ; הרצ יד ןעפַאש
 ביולג ךיא .,דנַאטשרעּפ ןעדנוזעג םעד ןעגעג זיא סָאד .ןענידייהטרעפ
 .ןענידערּפ אזא ןופ גינעוו ךיוא טסלַאה ןיילא וד זַא

 ,רעטייוו טפָא ןעהעג עכילטסייג עזעיד זא ןעגָאז זומ ךיא --

 ןיימ ,ָאזלַא .ןָאהט וצ טנַאוװעג סע ןעטלָאװ עגידניז עמירָא רימ יו

 -דנאה טנעקעג טינ סרעדנא בָאה ךיא זַא ןעהעזנייא וטסעוו ,ערעייהט
 טזומענ ךיא בָאה ?אפ אזא ןיא סָאװ סָאד ןָאהטעג בָאה ךיא ןוא ,ןעל

 .ןָאהט
 טרעפטנעעג ?ענש יבלעש סעסימ טָאה ! סעי ,סעי ,הֶא --

 ךיא --- ,רענייז םענעדלָאג רהיא טלעקַאשעג גיטסאה ייברעד טָאה ןוא
 רעבָא ,טצעזעגוצ ךילקנעדכָאנ יז טָאה ,גנורעיצ ךס ןייק טינ בָאה
 טסָאקעג לָאמ ַא טָאה רע .ןעפלָאהעג סעּפע רענייז רעד טלָאװ רעמָאט

 ,רניק ס'אזילע זיולב ןעטער טנעקעג טלָאװ ךיא ןעוו .דלעג לעיפ
 .בָאה ךיא סָאװ סעלא ןעבעגעגקעווַא ךיא טלָאװ

 טפיירג סָאד סָאװ ,ילימע ,דייל רהעז ,רהעז רימ טוהט סע --
 ,ילימע ,זיא טקאפ רעד .ןעפלעה סע ןעק סָאװ רעבָא ,ןָא ױזַא ךיד

 -נוא ןיוש ןענייז ןערעיּפאּפ יד .ןערָאװעג טכַאמעג ןיוש זיא ךאז יד זַא
 "וצ ןייז ְךֶאנ טזומ וד ; דנעה ס'יעלַאה ןיא ןענייז ןוא ןעבעירשרעט
 טָאה ןַאמ רעד .רעגרע ןעזָאלענסיױא טינ ךיז טָאה סע סָאװ ,ןעדעירפ
 טסלָאװ וד ןעוו .ןעלעטש וצ תולדב ןעצנאג ןיא זנוא טכַאמ יד טַאהעג

 ןענייז רימ זַא ,ןעהעזעג וטסלָאװ ,ךיא יו ױזַא ןַאס םעד ןענעק

 .רהאפעג רעסיורג א ןופ ןערָאװעג טעטערעג
 ? טכעלש יוזא ןעד רע זיא --

 רעבָא ,םאזיורנ ןעצנאנ ןיא זיא רע זַא ,ןעגָאז טינ ןעק ןעמ ---
 ןוא ?עדנַאה זיא ןעבערטש ןוא ןעבעל רעצנאג ןייז .שנעמ רעטלַאק ַא
 יװ ױזַא ְךָאנ טינ טיג ןוא ןעסָאלשטנע ןוא טלַאק זיא רע .טיפָארּפ
 רעטומ ענעגייא ןייז טפיוקרעפ טלָאװ רע .רבק רעד ןוא טיוט רעד

 ןעניימ טינ ייבראד טלָאװ ןוא טלהָאצעב טוג ןענירק טלָאװ רע ןעוו

 ,סטכעלש ןָאהט וצ רחיא
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 טזומעג ס ע ? ַא טלָאװ ןיררעה ןוא םָאט טפיוקרעפ טינ טלָאװ ךיא ביוא
 ףיוא ,לעסקעוװו ַא םעניימ טּפַאטרעד טָאה יעלַאה .ןרעוו טפיוקרעפ
 "עג בָאה ךיא .ןעמהענוצ סעלַא רימ ןופ טנעקעג טלָאװ רע ןעכלעוו
 סע ןוא טַאהעג בָאה ךיא סָאװ סעלַא טצארקעגנעמאזוצ ןוא טגרָאב
 בָאה תושפנ ייווצ יד ןופ זיײרּפ םעד טימ רָאנ ; גונעג ןעוועג טינ זיא
 טזומעג רעבירעד ייֵז בָאה ךיא .בוח םעד ןעקעד טנעקעג םיוק ךיא
 טָאה ןוא דניק ן'פיוא גיוא ןא ןעפרָאװעג טָאה יעלַאה .ןעבעגקעוװַא
 ןייז ןיא ןעוועג ןיב ךיא .ןעבָאה םהיא רָאנ יו טלָאװעג טינ סרעדנַא
 וד ןעוו .ןעבעגוצכָאנ םהיא ןעננואווצעג ןעוועג ןיב ןוא טכַאמ
 טלָאװ יו טנייה ,טפיוקרעפ ייז בָאה ךיא סָאװ ױזַא ךיז טסקנערק
 ? ןעפיוקרעפ ס ע ל ַא טזומעג טלָאװ ךיא ןעו ,ןעוועג ןיוש

 -דנע .ןעפָארטעג רענוד ַא ןופ יוװ ןענַאטשענ זיא יבלעש סעסימ
 טָאה ןוא טצעזעגרעדעינַא ךיז טָאה ,ל?עגעיּפש ןופ קעװַא יז זיא ךיל
 8 ןעזָאלעגסױרַא טָאה ןוא דנעה יד ןיא טכיזעג רהיא ןעמונעגניירַא
 .ץכערק ןרעווש

 "רעפ ,ערעטיב ַא ! יירעוואלקש ףיוא ךולפ ס'טָאנ זיא סָאד --
 ! וואלקש ן'פיוא ךולפ א ןוא רעטסַאמ ן'פיוא ךולפ א ! ךאז עטכולפ

 ןעכַאמ ןעק ךיא זַא טקנעדעג בָאה ךיא ןעוו ,רַאנ ַא ןעווענ ןיב ךיא
 ןעטלַאה וצ דניז ַא זיא סע .הרצ רעשילָאװיײט אזא ןופ סעטוג סָאװטע

 ; טלהיפענ רעמיא ךיא בָאה סָאד .עצעזעג עכלעזַא רעטנוא וואלקש ַא
 בָאה ךיא רעבָא ,דניק ַא ןעווענ ןיב ךיא ןעוו טלהיפעג סע בָאה ךיא
 זַא טנעכערעג בָאה ךיא .ןעטעלגנרעפ ךאז יד ןעק ךיא זַא ,טנעכערעג
 יד ןופ ענאל יד ןעכַאמ ךיא לעװ ןענרעל טיס ,טייקכילדניירפ טימ

 ןיב ךיא סָאװ ,רַאנ --- ,יירפ ןעוועג ןעטלָאװ ייז יוו רעסעב ןעוואלקש
 ! ןעוועג

 ןייא רָאנ ןיוש טסרעוו וד ! בייוו ןיימ ,ריד טימ זיא סָאװ ---
 ? יירעוואלקש ןעפַאשּפָא ןעליוו סָאװ ענעי ןופ ענייא ,טסינָאשילָאבַא

 ףראד ךיא .טסינַאשילאבַא ןייק ןייז טינ וצרעד ףראד ןעמ --
 -עג לָאמ עֶלַא בָאה ךיא .ןעלייצרעד רימ סע ןעלָאז ייז זַא ןעבָאה טינ
 -עג טינ לָאמ ןייק בָאה ךיא :; טכערנוא ןַא זיא יירעווַאלקש זַא טקנעד
 .ןעוואלקש ןייק ןעבָאה טלָאװ

 עמורפ ןוא ענולק עלעיפ ןופ ךיז וד טסדיישרעטנוא טימרעד ---
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 זע ןעוהט ערעדנַא ןעו ,ןעשנעמ ןעטכעלש ַא ראפ ןרעוו טנעכער

 : .גָאט עֶלַא

 ןעבילקעגסיוא ערעדנא עלא ןופ וטסָאה סָאװ ראפ רעבָא --

 סעּפע סָאװרַאפ ,ןעפיוקרעפ אי ןיוש טזומ וד ןעוו .יד דארג

 ? ייז דארג

 -סיוא ןעק ךיא .זיירּפ ןעטסכעה םעד ןעגנערב ןעלעוו ייז ?ייוו ---

 ןעטָאבעגנָא רימ טָאה לרעק רעד .טסליוו וד ביוא ןרעדנאנא ןעביילק

 לע ,רעכיילג ריד רַאפ זיא סָאד ביוא ,ן'אזילע ראפ זיירּפ ןעכיוה ַא

 .ןָאהט סָאד ךיא

 טימ .ןעפורעגסיוא יבלעש סעסימ טָאה ! ףרואווסיוא רעד ---

 ,ןרָאצ סיורג

 -עג בָאה ךיא ?ייו ,ןופרעד ןערעה טלָאװעג טינ בָאה ךיא --

 רימ וטסעוו סנעטסגינעוו ראפרעד .ןעקנערק ךיד טעוװ סָאד זַא טסואוו

 ! טידערק ןעבעג ךָאד

 ןייא זיא םָאט ,רימ עהייצרעפ ,יבלעש רעבעיל ןיימ ,רעבָא --

 ךיא .ץראוװש ןיא רע ?הָאוובָא ,ןַאמס רעניצרעהטוג ןוא רעלעדע

 טלָאװ ּפָאק םעד ןעגייל ריד ראפ ןעפראד טלָאװ רע ןעוו סָאד רעכיז ןיב

 .ןָאהטעג סע רע

 ךיז ןעק ךיא זַא ,סע טצונ סָאװ וצ רעבָא .סע סייוו ךיא ---

 .ןעפלעה טינ

 ןעפלעהוצ ליוו ךיא ? טלעג ןרעפּפָא טינ ןעמ לָאז סָאװ ראפ ---

 והט ךיא סָאװ ןוא ןָאהטעג בָאה ךיא סָאװ ךיז ןהאמרעד .םעד ןיא

 טנרעלעג ייז בָאה ךיא ! תושפנ עמירָא ,עכילקילגנוא עזעיד ראפ

 ןעטייברא רעווש טינ ןעלָאז ייז זַא ןעהעזעג בָאה ךיא .ןעגיוצרע ןוא

 ןופ ןעטכילפ יד טנרעלעג ייז בָאה ךיא .ןעדעירפ ןיא ןעבעל ןעלָאז ןוא

 ועהעיצרע וצ יוװ ןוא ךיז ןעשיווצ ןעבעל וצ יוװ ,ןעבעל-ןעילימאכ

 ןעמ זַא ,ןהעז טעװ יז ןעוו ןעקנעד טרָאפ יז טעוװ סָאװ .רעדניק

 .רניק רהיא טפיוקרעפ

 ןיפרעד טסָאה וד סָאװ ,ילימע ,רהעז ךימ טקנערק סע ---

 טסנרע ץנאג ריד זומ ךיא רעבָא ,טגָאזעג יבלעש ,רמ טָאה ,,םירוסי

 טלָאװעג טינ ריד סע בָאה ךיא .ןעפלעה טינ ךיז ןעק ךיא זַא ,ןעגָאז

 -עילבעג זיא רימ זא ,ןעסיוו ךָאד ךילדנע סע טזומ וד רעבָא ,ןעגָאז

 .סעלַא רעדָא תושפנ ייווצ יד ןעפיוקרעפ וצ רעדעווטנע הרירב יד ןעב
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 -ניירַא רימ וצ גאטימכָאנ טנייֵה אזילע זיא סעּפע .טינ רָאג --
 -יעד רימ טָאה ןוא ןעגיוא עטנייוורעפ טימ ענעקָארשרעד ַא ןעמוקעג
 טָאה רע ןוא רעלדנעהנעוואווקש ַא טימ ןעסעזעג טזיב וד זַא ,טלהעצ
 -ַאנ יד --- ,דניק רהיא ןעפיוקרעפ םהיא טסלָאז וד ןענאלשעגרָאפ ריד
 ! זנַאג עשיר

 טגָאזעג יבלעש .רמ טָאה ? טגָאזעג יז טָאה סָאד ! ױזַא --
 -עג ייז ןופ םענייא טָאה ןוא ןערעיּפַאּפ ענייז וצ גידנערהעקמוא ךיז
 טלַאה רע זַא טקרעמעב טינ טָאה רע ; ןעקוקכרוד טסנרע ןעמונ

 טָאה ,ןעמוקכיורא ןעזומ ְךָאד טעוװו סע, .ּפָארַא ּפָאק ן'טימ םהיא
 ".רעטעּפש זיא רעטציא טינ ,טגָאזעג ןיילַא ךיז וצ רע

 -עגטרָאפ יבלעש סעסימ טָאה ,טגָאזעג ן'אזילע בָאה ךיא ---
 -נייק טסעוו וד ןוא רַאנ ַא זיא יז סָאד ,רָאָאה ערהיא גידנעמעק טצעז
 ךיא בָאה ךילריטַאנ .ןעשנעמ ַאזַא טימ םיקסע ןייק ןעבָאה טינ לָאמ

 ערעזנוא ןופ םענייא ןעפיוקרעפ טינ לָאּפנייק טסעוו וד זַא טסואוועג
 .לרעק ַאזַא וצ ךָאנ טּפיוהרעביא ,טייל

 עלַא ךיא בָאה ױזַא ,טגָאזעג ןַאמ רהיא טָאה ,ילימע ,לעװ ---

 רעטציא רעבָא ןענייז ןעטפעשענ עניימ .טלהיפעג ןוא טגָאזעג לָאמ

 ןעזומ לעװ ךיא .ןעמוקסיוא טינ םעד ןהֶא ןעק ךיא סָאד טכעלש ױזַא
 .ןעפיוקרעפ טייל עניימ ןופ םענייא

 .טסנרע טינ סע טסניימ וד ! ךילגעמנוא !שפנ ןעזעיד וצ ---

 .רמ טָאה ,טסנרע סע ןיימ ךיא זַא ןעגָאז ךיא זומ רעדייל ---
 .ןע'םָאט ןעפיוקרעפ וצ טמיטשעגנייא בָאה ךיא ,טגָאזעג יבלעש

 ילעו ! שפנ ןעיירט ,ןעטוג ןעזעיד ! םָאט רעזנוא ! סָאװ -

 .יבלעש ,הֶא ! ןָא זייוודניק ןופ רענעיד רעיירט ןייד ןעוועג זיא רעכ
 עדייב רימ .טייהיירפ ןייז ראגָאז ןעכָארּפשרעּפ םהיא טסָאה וד ןוא

 ןעק ױזַא ןעו .טדערעג לָאמ טרעדנוה םעד ןעגעוו םהיא וצ ןעבָאה
 ירעפ טסלָאװ וד זַא ,ןעביולג ןיוש ןעק ךיא .ןעביולג סעלא ןיוש ךיא

 טָאה ,דניק ס'אזילע רעמירָא רעד---יררעה םעניילק םעד ראנָאז ןעפיוק

 : .ןרָאצ ןוא ץרעמש ןופ ןָאט ַא טימ טגָאזעג יבלעש סעסימ

 ייד ךיא זופ ,ןעסיוו סעלא אי ןיוש טזומ וד ןעוו ,לעוװ --
 ,עדייב ןעפיוקרעפ וצ טמיטשעננייא בָאה ךיא .ױזַא זיא סע זַא ןעגָאז
 -עג ראפרעד ךיא לָאז סָאװ ראפ טינ סייוו ךיא ןוא ,יררעה ןוא םָאט
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 ןעקנאד לָאז ךיא סָאװ ראפ ךאז ַא ָאד זיא סע ביוא .ניהור ץנאנ ןייז
 .םאזיורג טינ לָאמנייק ןיב ךיא סָאװ ,זיא ,טָאג

 -שנעמ יר טנרעלעג ןענעק טצעי זיב טָאה יבלעש .רמ יו םעד ךָאנ
 םהיא רעטרעוו ענייז ןעבָאה ,רעלדנעה םעד ןופ ןעלהיפעג עכיל
 ןעכַאמ טנעקעג טינ רעסעב טָאה רע יוװ ױזַא רעבָא ,טגניהורעב גינעוו
 -רעפ ךיז טָאה ןוא ןהענקעוַא טייהרעליטש ןעזָאלעג םהיא רע טָאה
 .רַאגיצ ַא טרעכיור

 .לעטיּפַאק רעטפניפ

 .חרוחס-ןעשנעמ ןופ ןעלהיפעג יד

 ןהעג וצ רעמיצ רעייז ןיא קעװַא ןענייז יבלעש סעסימ ןוא .רמ

 -עגכרוד טָאה ןוא ?הוטש ןעסיורג ַא ןיא ןעסעזעג זיא רע .,ןעפָאלש

 -ַאטשעג זיא יז .דנעבא ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז עכלעוו ףעירב יד טקוק

 .רָאָאה יד טכַאמעג זיול טָאה ןוא ?עגעיּפש ןעבעל ןענ

 ,לרעק רעבָארג א ראפ ןעוועג סָאד זיא סָאװ ,רוהטרא ,גָאז --

 ? שיט רעזנוא ייב טַאהעג טנייה טסָאה וד ןעכלעוו

 "ערד ךיז ,טרעפטנעעג יבלעש .,רמ טָאה ,יעלַאה טסייה רע ---
 .להוטש ן'פיוא גיהורנוא גידנעה

 ? ָאד רע ףראד סָאװ ןוא ,רע זיא רעוו ! יעלַאה --
 ,טּפעשעג ַא טכַאמעג בָאה ךיא ןעמעוו טימ ןַאמ ַא זיא סָאד ---

 .טרעפטנעעג יבלעש .רמ טָאה ,ןעגנונכער עגינייא ןעכיילגוצסיוא

 רעצנַאג ַא ָאד זיא רע זַא ,טקנעדעג רע טָאה ראפרעד ןוא ---

 יא לָאז יו ! ןעסע ָאד ןעק רע ,ןעמוק ןעק רע ? זיוה ןיא ןתוחמ

 ? ןהעטשרעפ סע
 םהיא טימ טָאהעג בָאה ךיא .ןעדַאלעגנייא םהיא בָאה ךיא ---

 טרעפטנעענ יבלעש .רמ טָאה ,ןעגנונכער עגנינייא ןעכיילגוצסיוא

 ,טנערפעג יבלעש סעסימ טָאה 4 רעלדנעהנעוואלקש ַא רע זיא --

 .טייהנעגעלרעפ ענייז טקרעמעב טָאה יז ןעוו

 ? ּמָאק ןיא ןיירַא ריד זיא סָאװ ,ערעייהט ,ריד טימ זיא סָאװ --

 .גידנעקוקנָא יז ןעפורעגסיוא יבלעש ,רמ טָאה
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 ןוא .גידעבעל ןעוועג דנעבא ןעדעי זיא ןיבעק ס'םָאט לעקנָא ןיא |

 -נַאנַא ךיז טָאה ,גיטסול ןעוועג ָאד זיא דנעבא ןעזעיד ןיא דנערהעוו

 .רעמיצ ןיא יבלעש .רמ ייב טלעיּפשעגּפָא ענעצס רעד

 ַא ייב ןעסעזעג ןענייז יבלעש .רמ ןוא רעלדנעהנעוואלקש רעד
 .גייצעג-ביירש ןוא רעיּפאּפ טימ טקעדעב ןעוועג זיא רעכלעוו ,שיט

 ייז טָאה ןוא דלעג-רעיּפאּפ ךעלקעּפ טלהעצעג טָאה יבלעש ,רמ

 .טלהעצעגרעביא ךיוא ייז טָאה רעכלעוו ,רעלדנעה םוצ טקורעגוצ

 טביירש טצעי ,טגָאזעג רעלדנעה רעד טָאה ,גיטכיר זיא סעלַא --
 .רעטנוא סָאד

 ןוא ןערעיּפאּפ יד ךיז וצ ןעגניוצענוצ גיטסַאה טָאה יבלעש .רמ

 ןערעוו רוטּפ ךיג ?יוו סָאװ ןַאמ ַא יו ױזַא ,ןעבעירשרעטנוא ייז טָאה

 יד טימ דלעג יד טקורעגוצ ןאד טָאה ןוא טפעשעג ןע'סואימ ַא ןופ

 ןייא ענעשעק ןופ ןעמונעגסיורא טָאה יעלַאה .רעלדנעה םוצ ןערעיּפאּפ

 ,רעיּפאּפ ַא ןעמונעגסיורא ןעטרָאד ןופ טָאה ןוא רעטסייט ןעטלא

 ; ן'יבלעש .רמ טגנאלרעד סע טָאה ןוא טקוקעגרעביא טָאה רע ןעכלעוו

 .טייקינדעשז ַא טימ ןעמונעגוצ סע טאה רעזעיד

 רעלדנעה רעד טָאה ! גיט רַא פ קסע רעד זיא טצעי ,ונ --

 .גידנעבייהפיוא ךיז טגָאזעג

 רע .טרעפטנעעג דנעקנעדכָאנ יבלעש .רמ טָאה !גיטרַאפ -- |

 ןיא סע, טלָאהרעדעיװ טָאה ןוא טמעהטאעגפיוא רעווש ןאד טָאה

 "!ניטרַאפ

 ? ןעדעירפוצ רהעז טינ טימרעד רהיא טייז ,טנייש רימ יו ---
 .טגָאזענ רעלדנעה רעד טָאה

 רעייא ןעבעגעג רימ טָאה רהיא זַא ,טינ טסעגרעפ ,יעלַאה ---

 טעוו רהיא זיב ן'םָאט ןעפיוקרעפ טינ טעוװ רהיא סָאד ,טרָאװנערהע

 .םהיא טפיוקרעפ רהיא ןעמעוו וצ ןעסיוו טינ

 יעלַאה טָאה ! ןָאהטעג טינ ןיילַא טציא סָאד רהיא טָאה --
 ? םהיא טפיוקרעפ רהיא ןעמעוו וצ רהיא טסייוו .טנָאזעג

 טסייוו סָאד ,ןעגנואווצעג וצרעד ןעדנעטשמוא ןעבָאה ךימ ---

 .טרעפטנעעג ץלָאטש טימ יבלעש .רמ טָאה ,רהיא
 -נעוואלקש רעד טָאה ,ןענניווצ ןעדנעטשמוא ךיוא ןענעק ךימ ---

 לָאז םָאט זַא ,ןעהעז ךיא לעװ ןעגעוװטסעד ןופ .טגָאזעג רעלדנעה
 רהיא טלָאז גנולדנַאהעב ןייז טגנאלעבנא סָאװ .ץאלּפ ןעטוג ַא ןעבָאה
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 רעמוז עלא ואוו ןעטרָאג רעטניילעגסיוא ןהעש ַא ןעוועג זיא ןיבעק םעד
 -נירג ןוא ןעטכורפ ,סעדעגאי ענעדעישרעפ ןעסקאוו ןעטרָאד ןעגעלפ
 -נאלפ טימ ןעגיוצעב ױזַא ןעוועג ןיא טנאוו טנָארפ עצנאג יד .נייצ
 ןיא .רעצעלק יד ןעהעזעגסױרַא טינרָאנ טָאה ןעמ סָאד ,ןעמולב ןוא ןעצ

 !יא ןוא ןעמולב ענהעש ענעדעישרעפ ןעסקאוועג ךיוא ןעבָאה ןעטרָאג
 ןעטפַאהרעביוצ ַא טכַאמעג ןיבעק םעד ןופ קילבנא רעד טָאה ןעמעלַא

 ,קורדנייא
 ,רעמיצ ןייא ןופ ןענַאטשעב זיא ןיבעק םעד ןופ גינעוועניא רעד

 טייז ןייא ןיא .ןעננולײהטּפא יירד ןיא טלייהטוצ ןעוועג זיא רעכלעוו

 .רישעג ןוא פעט עדנעצשילב טימ ןעגנַאהעגמורא ךיק יד ןעוועג זיא

 ענייא ,ןעטעב ייווצ ןענַאטשעג ןענייז ןעטייז ייווצ ערעדנַא יד ןיא
 לעקנָא ראפ ערעטסָארּפ א ענייא ןוא רעדניק יירד יד ראפ ערעסעב ַא
 רעגידעקניה ַא ןענַאטשעג זיא רעמיצ ןעטימ ןיא  .יורפ ןייז ןוא םָאט
 -לעב יד זא ןעזיוועג טָאה רעמיצ ןופ גנונדרָא יד .ןעלהוטש טימ שיט

 עטנַאט ןיא טּפיוהרעביא .ןיהטריוו עסיורג ַא ןעוועג זיא עט'תיבה
 עגיטרַאסיורג ַא ןעוועג --- יורפ ס'םָאט ןעסייהעג טָאה ױזַא --- עָאלק
 .סנעכוק ענעדעישרעפ ןעכַאמ וצ הירב עסיורג ַא ןעוועג זיא ןוא ןיכעק
 .דנעגעג רעצנאג רעד ןיא טמהירעב ןעוועג יז זיא םעד טימ

 -עג טשרע טָאה עָאלק עטנַאט ןוא דנעבא ןיא ןעוועג זיא סָאד

 -עג יז טָאה טצעי .טפאשררעה יד ראפ טיורב-דנעבא םעד טגידנע
 -ענ זיא שיט ןעבענ .עילימאפ ענעגייא ערהיא ראפ ןעסע םעד טכַאמ

 -טוג ןעצראווש ַא טימ ןַאמ רעטיובעג קרַאטש א ,םָאט לעקנָא ןעסעז
 -עג זיא םהיא ןעבענ .ןעבעירשעג סעּפע טָאה ןוא ,םינּפ ןעניהטימ
 רענירהָאי ןהעציירד ס'יבלעש .רפ ,שזדרָאשזד רעטסאט ןענַאטש

 .ןעזעל ןוא ןעביירש ןיא טכיררעטנוא ןעבעגעג םהיא טָאה ןוא ,ןהוז

 ס'עָאלק עטנַאט ,רעדניק יירד יד טלעיּפשעג ךיז ןעבָאה ענָאלדָאּפ ן'פיוא

 ,דניק ןיילק ַא ןוא טעּפ ןוא זוָאמ ךאלגניא ייווצ
 ס'עָאלק עטנַאט טאהעג בעיל רהעז טָאה שזדרָאשזד רעטסאמ

 ךיוא .ןעמוקעג זיא רע ןעוו ןעכַאמ סָאד םהיא טנעלפ יז ןוא סנעכוק
 ןעבָאה רעדניק ערהיא .ןעכוק טכַאמעג םהיא ראפ יז טָאה טנייה
 םהיא טגעלפ עָאלק עטנַאט ןעד ,טייהנעגעלעג רעזעיד ףיוא טראוועג

 -ָאה סלאמאד ; ןעביילב ךָאנ טגעלפ סע סָאד ןעכוק לעיפ יוזא ןעכַאמ
 : ,טייצלהָאמ עכילרעזייק ַא ןעסָאנעג ייז ןענ
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 -רַאטש רעהירפ לע ךיא ; אזילע ,ןעּפַאכ טינ ךימ טעוװ ןעמ ---
 .טיוט רעדָא ,יירפ ןייז לע ךיא ! ןעב

 ! ןעבעל סָאד ןעמהענ טינ ןיילַא ךָאד ךיז טסעוו --
 ךָאנ ןעגָאלש-טיוט ךימ ןעלעוו ייז  .גיהטיונ טינ זיא סָאד ---

 גידעכעל .ךייט ן'רעביא ןעטרָאד ןעגנערב ךימ ןעלעוו ייז רעדייא
 ! ןעגנערב טינ ןיהַא ךימ ייז ןעלעוו

 -טעניימ ןופ סע והט ; גיטכיזרָאפ ייז ! שזדרָאשזד ,הֶא --
 ףיוא דנַאה ןייק טינ גייל .טַאהט עגידניז ןייק טינ העגעב ! ןעגעוו
 רעבָא ,טגערעגפיוא ?עיפ וצ טזיב וד .טינ םענייק ףיוא ךיוא ןוא ךיז
 -רָאפ ןוא דנַאטשרעּפ טימ לעדנַאה רעבָא ,וטזומ קעװַא ,ךיז טיה
 .ןעפלעה ריד לָאז רע טָאג טעב ןוא ,גיטכיז

 ךיז טָאה רעטסַאמ ןיימ .אזילע ,ןאלּפ ןיימ רעה ,ָאזלא --

 ליימ ַא טנהָאו רעכלעוו ,סעממיס .רמ וצ ןעקיש וצ ךימ טלָאוװרעפ

 ןייז לע ךיא זַא ,טסואוועג טָאה רע .לעפעירב ַא טימ ,ןענאד ןופ
 ייברעד זיא טכיזבא ןייז .תורצ עניימ ןעלייצרעד ריד לעוװ ןוא ריד ייב
 ייז טעװ עטכישעג עזעיד זא סייוו רע ןעד ,ס'יבלעש יד ןעקנערק וצ
 ,ענעימ רעגינעהטרעטנוא ןא טימ םייהַא טציא הענ ךיא .ןעגערפיוא
 ליז ךיא לע ?ייוורעד .,רעטנוא ךיז בעינ ךיא זא ,ןעקנעד לָאז רע

 רימ ןעלעוו סָאװ עכלעזַא ךיא בָאה וצרעד ,געוװו ןיא ןעטיירעברָאפ
 ,ןעפַאלטנע ןיב ךיא זַא ןרעה ןעמ טעװ םורַא ְךָאו א ןיא ,ןהעטשייב
 ! ןערעה ךיד טָאג רעטוג רעד טעו רשפא  ,אזילע ,רימ ראפ טעב

 -עב טינ וטסעוו ןאד ,םהיא יורט ,שזדרָאשזד ,ןיילַא טעב --
 .טַאהט עגידניז ןייק ןהענ

 ּ!עגָאלק ןוא ןערהערט עלעיפ ְךָאנ ,"דנוזענ ייז , ןערעווש ַא ךָאנ
 -עיוו ךיז גנונפָאה גינייוו טיפ ,טעדיישענ קלָאפ רֶאֶאַּפ יד ךיז ןעבָאה
 | .ןעהעז וצ רעד

 .לעטיּפַאק רעטרעיפ

 .ןיבעק ס'םָאט לעקנָא

 ןופ טיובעג ?לעביטש עניילק ַא ןעוועג זיא ןיבעק ס'םָאט ?עקנָא
 ןופ טנָארּפ ןיא .זיוה ס'רעטסַאמ םעד ייב ןענַאטשעג זיא ןוא רעצעלק
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 טלָאװ ךיא זַא ,רעסעב ןעוועג טלָאװ ראפרעד .בייוו ןיימ טינ וטזיב
 -ענ ןערָאבעג טינ טלָאװ ךיא זא רעסעב --- ,ןעהעזעג טינ לָאמנייק ךיד
 "עג טלָאװ סע ;ןעדייב זנוא ראפ רעסעב ןעוועג טלָאװ סע .ןערָאװ

 ןערָאבעג טינרָאג טלָאװ רע זַא דניק ןעמירָא ןעזעיד ראפ רעסעב ןעוו
 ! ןעריסאּפ םהיא טימ סעלַא ךָאנ ןעק סע .ןערָאװעג

 ! טוג ױזַא זיא רעטסַאמ רעזנוא רעבָא --

 ןוא ,ןעברַאטש ןעק רע ? ןעסיוו ןעמ ןעק סָאװ רעבָא ,סעי ---
 .ןעמעוו וצ ןוא ןיהואוו סייוו רעוו ןערעוו טפיוקרעפ דניק סָאד ןעק ןאד
 טימ ןוא ןהעש  ,גולק זיא רע זַא ,סע זיא ןעגינעגרעפ א ראפ סָאװ
 ןעכעטשכרוד טעוו דרעווש ַא זַא ,אזילע ,ריד גָאז ךיא 4 תולעמ עלַא

 .טָאה דניק ןייד סָאװ הלעמ ענהעש ןוא עטונ עדעי ראפ עלעעז ןייד
 .ךיז ןעבענ ןעבָאה וצ םהיא רעווש רהעז ןייז ריד טעװ סע

 ס'אזילע ףיוא ּפעלק ערעווש יו ןעלאפעג ןענייז רעטרעוו עזעיד
 ןָא ןוא רעלדנעהנעוואלקש םעד ןא טנהאמרעד ָאד ךיז טָאה יז ,ץרַאה
 רעבירא זיא רעדיוש רעטלאק ַא ןוא טרעהעג טָאה יז סָאװ רעטרעוו יד
 ןעגיוצעג םיוק טָאה ןוא ןערָאװעג ךיילב זיא יז ,רעּפרעק רהיא רעביא
 טָאה ןוא רעטסנעפ ן'כרוד טקוקעג יז טָאה גידנערעטיצ .םעהטא םעד
 סע לייוו ףיוה ןיא סיורא זיא רעכלעוו ,עלעגניא רהיא ןעהעזעג ןעטרָאד
 ךערּפשעג ןעטסנרע םעד ןערעה וצ גילייווננאל ןערָאװעג םהיא זיא
 -לעש .רמ ףיוא גידנעטייר ןעפָאלענמורַא זיא רע .ןרעטלע ענייז ןופ
 ןַאמ רהיא טלָאװעג טָאה יז .ךילקילג ןעוועג זיא ןוא ןעקעטש ַא ס'יב
 -ּמִא ךיז טָאה יז רעבָא ,דניק םעד ןעגעוו קערש רהיא ןופ ןעלהעצרעד
 .םעד ןהֶא גונעג ןיוש טדייל רע ?ייוו ,ןופרעד ןעטלַאהעג

 *עג גירעיורט ןַאמ רהיא טָאה ,ערעייהט ןייס ,אזילע ,ָאזלא ---

 .סעװַא זומ זיא לייוו ,דנוזעג ייז ןוא הטומ סאפ ,טגָאז

 ? שזררָאשזד ,ןיהואוו ! קעװַא טסהעג--

 ןעוו ןוא ,גידנעכיילגסיוא ךיז טנָאזעג רע טָאה ,אדאנאק ךָאנ --
 עגיצנייא יד ןיא סָאד .ןעפיוק ךיד ךיא לעװ ןעטרָאד ןייז ?עוװ ךיא
 ןוא רעטסַאמ ןעטונ ַא טסָאה וד .ןעבילבעג זיא זנוא סָאװ גנונּפָאה
 ןעפיוק ךיד לעװ ךיא .ןעפיוקרעפ וצ ךיד ןעגאזטנע טינ ךיז טעװ דע
 ! ןָאהט סע ךיא לעװ ףליה ס'טָאג טימ .דניק ן'טימ ןעמַאזוצ

 ? ךיר ןעמ טּפַאכ רעמָאט ! ךילקערש יו ,הֶא --=
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 טימ זַא ןעניפעגסיוא טעוװ רעטסַאמ רעד ! ױזַא ןַייז לָאז ,ןעפלעה וצ
 ,ןעמוק ךָאד טעוװ טייצ ןייס .ךייוו ןעכַאמ טינ ךימ רע טעוװו ןעסיימש

 .ןעמהענ טכַא ןיא טינ ךיז טעװ רע ןעוו

 ! שזדרָאשזד ,ךאז ענידניז ןייק טינ וט ? ןָאהט וטסליוו סָאװ ---

 .ןעפלעה ריד רע טעוו ,טכערנוא ןייק טינ והט ןוא טָאנ ןיא ביולנ

 ןיא ץרַאה ןייפ .אזילע ,וד יו טסירק ַאזַא טינ ןיב ךיא --

 וצ רע טזָאל סָאװ ראפ .טָאנ ןיא ןעביולג טינ ןעק ךיא .טרעטיברעפ

 ? םישעמ עכלעזַא

 ןעוו ,טגָאז סעסימ יד .ןעביולג ןעזומ רימ שזדרָאשזד ,הֶא --

 -נוא ריפ סע טניימ טָאנ זַא ,ןעביולג רימ ןעזומ טכעלש רהעז זיא זנוא

 .הבוט רעז

 ןערהָאפ ןוא ןעלהוטש עכייוו ןיא ןעציז סָאװ ןעשנעמ ראפ ---

 ןייז ייז ןעלָאז רעבָא ,ןעגָאז וצ טכייל רהעז סע זיא סעטערַאק ןיא םורא

 וד .ןעדייר סרעדנא ןעלעוו ייז זַא ,רעכיז ךיא ןיב ,ץאלּפ ןיימ ףיוא

 סע טסעוװ וד ןוא ,טדערעג סרעדנַא ךיוא טסלָאװ ץאלּפ ןיימ ףיוא

 טינ ךָאנ טסייו וד ןעד ,ןעסיוו סעלַא טסעוװ וד ןעוו ,ןענָאז טינ

 ,סעלַא

 ? רהעמ ןייז ךָאנ ןעק סָאװ --
 ןעוועג זיא רע סָאד ,טנָאזענ רעטסאמ רעד טָאה גנַאל טינ ָאד --

 עכלעוו ,לעדיימ ַא טימ ןעהטארייה ןעזָאלעג ךימ טָאה רע סָאװ רַאנ ַא

 עצנַאג ןייז ןוא יבלעש .רמ טסַאה רע זא ןוא ,ץאלּפ ןייז ןופ טייוו זיא

 -רע ייז ייב טזיב וד לייוו ןוא ,סיורג ךיז ןעטלַאה ייז ?ייוו ,החּפשמ

 ןופ ךיז בָאה ךיא ןוא זָאנ ןיא ןעגילפ ךיוא וטסָאה ןערָאװענ ןעניוצ

 ענייז ןופ יורפ ַא ןעמהענ ףראד ,רע טגָאז ,ךיא .ןעמונעננָא ריד

 ןעדייר רע טגעלפ טצעי זיב .רעשימייה ַא ןייז ךיא לעװ ןעוואלקש

 ןיוש רימ רע טָאה רעבָא ןעטכענ ,ליומ ןעבלַאה ַא טימ םעד ןענעוו

 ןוא בייו ַא ראפ ַאנימ ןעמהענ לָאז ךיא זַא ,טגָאזעג רהאלק ץנאנ

 טייוו ןעפיוקרעפ ךימ רע טעװ טינ ביוא ,רעשימייה ַא ןייז לָאז ךיא

 ..ךייט ן'רעביא
 -טסייג ַא ךרוד רימ טימ טארייהרעפ ךָאד טזיב וד ;! יוזא יוו ---

 .טייל עסייוו יד יוװ ױזַא ןעכיל

 ? ןעטארייה טינ רָאהט וואלקש ַא זַא ,טינ ןעד וטסייוו ---

 זנוא טעדייש רע ןעוו .ָאטינ ץעזענ ןייק דנאל ןיא ָאד זיא ףיורעד
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 -עוו ךיא טלָאװ סָאד ? רעטסַאמ ןיימ ראפ טכַאמענ ןַאמ ןעזעיד טָאה

 .טגידנעעג רע טָאה "! ןעסיוו ןעל

 לָאמ עלַא בָאה ךיא ,טגָאזעג גירעיורט אזילע טָאה ,לעװ ---
 טינ זַא ,סעסימ יד ןוא רעטסַאמ םעד ןעגלָאפ ףראד ןעמ זַא ,טביולגעג
 .ןיטסירק ןייק טינ ךיא ןיב

 -ָאה םיתבה-ילעב ענייד .ךאז ערעדנַא ץנַאג ַא זיא ריד טימ ---
 יז ןעבָאה ,דניק ענעגייא ןייא יו טלעדנַאהעב ןוא ןעגיוצרע ךיד ןעב
 טינ רהעמ ןעבעל ןעצנאנ ןיימ ןיא בָאה ךיא רעבָא ,ריד ףיוא טכער א
 ןעמ ןעוו ןעוועג זיא טייצ עטסעב ןיימ ןוא תוכמ ןוא תוללק יוװ טַאהעג
 -דנַאהעב רעשיטניה רעזעיד ראפ ןוא .ןעדעירפוצ ןעזָאלענ ךימ טָאה
 סע יוװ רהעמ לָאמ טרעדנוה טלהָאצעב רעטסַאמ םעד ךיא בָאה גנול

 ךיא .טלעדנַאהעב ףילשנעמ ךימ טלָאװ רע ןעוו טמוקעג םהיא טלָאװ

 -עגסיוא רע טָאה ! טינ ?יוו ךיא ! ןעגָארטרעּפ טינ רהעמ סע ?יוװ

 טָאה ןוא טרעטיצעג טָאה אזילע .טסיופ יד גידנעשטעווק ןעפור
 -םיוא אזא ןיא ןעהעזעג טינ לָאמנייק ןַאמ רהיא טָאה יז .ןעגיוושעג
 .דנַאטשוצ ןעטגערעג

 -עג רימ טסָאה וד סָאװ ?עטניה םעניילק םעד טסקניידעג וד ---
 ןיימ ןעוועג זיא סָאד ,טגָאזעג רעטייוו שזדרָאשזד טָאה ,טקנייש
 ןיא ןוא טכַאנ ייב ןעפָאלשעג רימ טימ זיא רע .ןענינעגרעפ רעצנאג
 יוזא ןעניוא יד ןיא ןעקוק רימ טנעלפ רע .גָאט ייב ןעגנאגעגכָאנ רימ
 ךיא בָאה גנאל טינ ָאד .ןעקנאדעג עניימ ןהעטשרעפ טלָאװ רע יו
 ןעבענ ןעבעילקענפיוא בָאה ךיא סָאװ ךעלקיטש יד ןעסע ןעבענעג םהיא

 סע טָאה ןוא ןעגנַאגענייברעפ זיא רעטסַאמ רעד .ךיק רעד ייב ריהט
 יד זַא ןהעטשעב טינ ןעק רע זַא ,טגָאזעג רימ טָאה רע .ןעהעזעג
 -עב רימ טָאה ןוא ,ןובשח ןייז ףיוא טניה ןעועדָאה ןעלָאז סרעגענ
 ןוא זלַאה ן'פיוא ןייטש ַא לעטניה ןעד ןעדניבנָא לָאז ךיא זא ,ןעליופ

 .ךייט ןיא ןעפראווניײרַא םהיא
 ! ןָאהטעג טינ ךָאד סע טסָאה וד ,שזדרָאשזד ,הֶא --
 רעטסַאמ .ןָאהטעג סע טָאה רע רעבָא ! ךיא טינ ! ןָאהט סָאד --

 רע ןעוו רענייטש טימ לעטניה ןעמירָא םעד ןעפרָאוװרעּפ טָאה םָאט
 גירעיורט ױזַא ךימ טָאה רע ! על'היח עמירָא .ןעקנורטעג ךיז טָאה
 םהיא ףלעה ךיא סָאװ טרעדנואוועג ךיז טלָאװ רע יו ױזַא ,טקוקעגנָא
 טלָאװעג טינ בָאה ךיא סָאװ ראפ ןעסימשעג ךָאנ ךימ טָאה ןעמ .טינ
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 ,ןעגעווטעניימ ןופ סע וט ! שזדרַאשזד ,גניטכיזרָאפ ייז רעבָא ,ןעלהיפ
 ! ןעגעוו סיררעה רעזנוא ןופ

 ,גידלודעג ןעוועג ןיב ךיא ןוא גיטכיזרָאפ ןעוועג ןיב ךיא ---

 טולב ןוא שיילפ ; רעגרע ןוא רעגרע ןוא רעגרע ץלַא טרעוו סע רעבָא
 טייהנעגעלעג רעדעי ייב .ןעטלַאהסיוא טינ רהעמ ןיוש סע ןענעק
 ךיא זַא ,טביולגעג בָאה ךיא .ךימ טנידיילעב ןוא ךימ רע טעשטומ

 ועביילב רימ ראפ טעוו ,רעלענש ןוא רעסעב טייברא ןיימ ןָאהט ?עוו
 ךַאמ ךיא רעלענש ּסָאװ רעבָא ,ןעביירש ןוא ןעזעל ראפ טייצ סאווטע

 טנָאז ,טהעז רע .,ןָאהט וצ סָאװ רהעמ ץלא רימ רע טינ טייברא ןיימ
 -ײרטסױרַא םהיא ליוו רע ןוא ,לעווייט רעד טניל רימ ןיא זַא ,רע
 רעבָא ,רימ ןופ סױרַא עקַאט ןעטייצ יד ןיא טעװ ?עווייט רעד .ןענ
 ! ןעקעמש טינ םהיא טעוװ סע זַא ,טרַא אזַא ןיא

 אזילע טָאה ? ןָאהט רימ ןעלעוו סָאװ ,רערעייהט ןיימ ,הֶא --
 .טגערפענ גירעיורט

 ךיא ,טנָאזעג שזדרָאשזד טָאה ,ןעטכענ ןעוועג טשרע זיא סָאד ---
 רעד ןענַאטשעג זיא ייברעד ,ןעגָאװ ַא ףיוא רענייטש ןעדאלעג בָאה
 טנעהָאנ ױזַא שטייב ַא טימ טהערדעג טָאה ןוא םָאט רעטסַאמ רעגנוי
 ןייא ןיא ןענַאטשעג זיא היח עמירָא יד סָאד ,ּפָאק ס'דרעפ םוצ
 ,טנעקעג בָאה ךיא יו ךילדניירפ ױזַא ןעטעבעג םהיא בָאה ךיא .קערש

 בָאה ךיא .טרעהעג טינ ךימ טָאה רע רעבָא ,ןרעהפיוא לָאז רע זַא
 -נָא ךימ ררעפ םעד טאטשנא רע טָאה ָאד .ןעטעבעג רעטייוו םהיא
 טּפַאכעגנָא םהיא בָאה ךיא .שטייב רעד טימ ןעסיימש וצ ןעננאפענ
 ןעסירעגסיוא ךיז רע טָאה ,ןעסיימש טינ ךימ לָאז רע זַא דנַאה ן'רַאֿפ
 טלהעצרעד םהיא טָאה ןוא רעטאפ םוצ ןעפָאלעג זיא ןוא טלַאװנ טימ

 -כָאקוצ ַא ןעפיול וצ ןעמוקעג זיא רע .ןעגָאלשעג םהיא בָאה ךיא ןַא

 רעטסַאמ ןיימ רעוו ןעזייוו רימ טעוװ רע זַא ןעירשעג טָאה ןוא רעט
 -יר ןעטינשעגנָא טָאה ןוא םיוב ַא וצ ןעדנובעגוצ ךימ טָאה רע .זיא
 ךימ ןעסייהעג םהיא טָאה ןוא ,ןהוז ןייז ןעבעגעג ייז טָאה ןוא רעט
 עקַאט סע טָאה רע ןוא .דעימ ןערעוו טעוװ רע זיב ןעסיימש גנַאל ױזַא

 ןעגנוי םעד ןוא ! ןענהאמרעד לָאמ ַא םהיא סע לעװ ךיא ! ןָאהטענ !
 -עג ןעבָאה ןעגיוא ענייז ןוא טרעטסניפרעפ ךיז טָאה ןרעטש ס'ןַאמ
 רעוו , .טרעטיצעג טָאה יורפ עגנוי ןייז סָאד ,רעייפ ַאזַא טימ טצירּפש
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 טנעקעג טינ ךימ טסלָאװ וד זַא רעסעב ןעוועג טלָאװ סע רעבָא ,ןעהעז

 : ! טינ ךיד ךיא ןוא

 ! שזדרָאשזד ,ריד טימ זיא סָאװ ---

 ןייפ ! גיריורט ! ניריורט ! גיריורט זיא סע ,אזילע סעי --

 ,רעכילקילגנוא ,רעמירָא ןייא ןיב ךיא ; לַאנ יװ רעטיב זיא ןעבעל

 ןעכלעוו וצ .ןעּפעלשטימ ךָאנ ךיד ןעק ךיא .וואלקש רענערהָאלרעפ

 וצ ? ןָאהטוצּפיוא סעּפע עהימ ןעבעג ךיז ,ןענרעל רימ ןעפראד קעווצ

 ! טיוט ןעוועג ךיא טלָאװ יאוולה ? ןעבעל רימ ןעפראד סָאװ

 זַא ,סייו ךיא ! ךילקריוו ,טסנידניז וד ,שזדרָאשזד ,הֶא ---

 -קעפ רעד ןיא ץאלּפ םעד ןערהָאלרעּפ טסָאה וד סָאװ ךיד טצרעמש סע

 ןייז ףראד ןעמ רעבָא ,רעטסַאמ ןעטכעלש ַא טפָאה וד זא ןוא ירָאט

 --- סעּפע טעוװ רשפא ; גידלודעג

 ןעוועג טינ ךיא ןיב .ןעכָארברעטנוא יז רע טָאה ! גידלודעג ---

 ןעמונעגוצ ךימ טָאה רע ןעוו טרָאװ ַא טדערעג ךיא בָאה ? גידלודעג

 ! ךאזרוא עדעי ענהֶא ,טבעילעג ךימ ןעבָאה עלא ואוו ,ירָאטקעפ ןופ

 עלא ןוא ,טסנעידרעפ ןעצנאג ןיימ ןעבעגעגקעוַא םהיא בָאה ךיא

 .טײברַאעג טוג בָאה ךיא זַא ןענָאז

 ןעמעלא ךָאנ רעבָא ,טגָאזעג אזילע טָאה ,ךילקערש זיא סע ---
 .רעטסַאמ ןייד ךָאד רע זיא

 ןיימ ראפ טכַאמעג םהיא טָאה רעו ןוא ! רעטסַאמ ןיימ ---

 ןיב ךיא ? רימ רעביא רע טשרעה טכער ןעכלעוו טיס ? רעטסַאמ

 ןיב ךיא .םהיא רַאפ שנעמ רערעסעב ַא רַאגָאז ; רע יװ שנעמ ַאזַא

 ןעביירש רעסעב ןעק ךיא .םהיא ראפ רערהיפסטפעשעג רערעסעב ַא

 טָאה רע סָאװ םעד ץָארט ,טנרעלענ ןיילא סָאד בָאה ןוא םהיא ראפ

 ? ררעפ-טסאל ַא רימ ןופ רע טכַאמ טכער ןעכלעוו טימ .טלָאװעג טינ

 ןעפ רע ןוא ןעק ךיא סָאװ גנוניטפעשעב ַא ןופ ןעמהענוצקעווַא ךימ

 ,טגָאז רע ? ןָאהט ףראד דרעפ ַא סָאװ טײברַא ןעבענ רימ ןוא טינ

 -בילדנעש יד ,עטסרעווש יד רימ טיג ןוא ,ןענרעלנָא ךימ טעוװ רע זַא

 .ןעבעג רָאנ ןעק סע סָאװ טײברַא עטס

 וו ! ךימ טסקעוש וד ! שזדרָאשזד ,שזדרָאשזד ,הֶא --
 טסעוו וד זַא ארומ בָאה ךיא .טדערעג טינ ױזַא לָאמנייק ךָאנ טסָאה

 "עג ענייר רעביא טינ ךיז רעדנואוו ךיא .ךאז עכילקערש ַא ןהעגעב





 .רניק רעייז ןוא אזילע ,שזדרָאשזד

 יי

=
 

י
ל
 

א יי
 

 א טא

לי
 

ל
ב
ו
י
 

4
 6: 6/ 



 ןיבעק ס'םָאט ?עקנָא 22

 ףיױא דנַאה ַא טלהיפרעד יז טָאה גנולצולּפ ..ןערהָאפעגּפָא זיא ןעג
 םינּפ רעצנַאנ רהיא ןוא טקוקעגמוא ךיז טָאה יז .סעציילּפ ערחיא
 .טחילבעגפיוא טָאה

 -ָארשענרעביא ױזַא ךימ טסָאה וד ! שזדרַאשזד ,וטזיב סָאד -- ||
 סעסימ יר .ןעמוקעג טזיב וד סָאװ ךילקילנ ךיא ןיב יו ,חֶא { ײק
 רימ ןעלעוו רעמיצ ןיא רימ וצ ןײרַא םוק .ןערהָאפעגקעװַא טצעי זיא
 .ןערייר

 -יילק םענהעש א ןיא ןעניוצעגניײרַא םהיא יז טָאה ױזַא גידנעדייר
 טימ ןעציז יז טגעלפ ָאד .אדנארעוו רעד וצ ריהט ַא טימ רעמיצ םעג
 .ןעפראד יז טגעלפ סעסימ יד ןעוו ןעטרַאװ ןוא גייצעגהענ רהיא

 .טינ וטסלעכיימש סָאװ ראפ ! ןיב ךיא ךילקילג יו ,ךַא --
 רעד .טסקאוו רע יוװ העז --- ,ן'יררעה ףיוא טינ וטסקוק סָאװ ראפ
 ןייז טקוקעגנָא ןעקָאל ענייז רעטנוא ןופ טָאה ןוא ןענַאטשעג זיא לעגניא
 סעמַאמ רעד ראפ יז גידנעטלַאה קילב ןעגי'רחּפ ןימ ַא טימ רעטאפ
 ענייז גידנעבייהפיוא טגָאזעג אזילע טָאה ? ןהעש טינ רע זיא .דיילק
 .גירנעשוק םהיא ןוא ןעקָאל

 שזדרָאשזד טָאה ,ןערָאװעג ןערָאבעג טינ רָאג רע טלָאװ יאוולה ---

 רָאנ טסבלעז ךיא טלָאװ יאוולה ,ָא .טגָאזעג עמיטש רערעטיב ַא טימ
 ! ןערָאװעג ןערָאבעג טיג

 טצעזעגרעדינַא אזילע ךיז טָאה ןעקָארשרעד ןוא טשאררעביא
 טָאה ןוא סעציײלּפ ס'ןַאמ רהיא ןא ּפָאק רהיא טראּפשעגנָא טָאה ןוא
 .ןייוועג ַא ןיא ןעכָארבעגסױא

 ךיא סָאװ רימ ןופ טכעלש רהעז זיא סע ! אזילע טינ ןייוו ---
 טינ לָאמנייק ךימ וטסלָאװ יאוולה ! אזילע ,הֶא .ןעדייל ךיד ְךַאמ
 ! ךילקילנ ןעוועג וטסלָאװ --- ,ןעהעזעג

 טָאה ? ןערייר ױזַא וטסנעק יו ! שזדרָאשזד ! שזדרָאשזד ---
 ךיא ? ןעריסאּפ סעּפע ףראד רעדָא ,טריסאּפ סעכילקערש סעּפע

 ! ךילקילג ןעוועג רימ ןענייז טייצ רעצרוק ַא ראפ זיב זא ,רעכיז ןיב

 רע .טגָאזעג רע טָאה ,ערעייהט ןיימ ,ןעוועג סע זיא ױזַא ---
 טלעיּפשעג טָאה ןוא עינק יד ףיוא דניק סָאד ןעמונעג ייברעד טָאה
 .ןעקָאל ענערייז ענייז טימ

 סָאװ יורפ עטסנהעש יד טזיב וד ןוא ,אזילע ,וד יו טקנוּפ ---
 לָאמ ַא ןעק ךיא סָאװ עטסעב יד ןוא ,ןעהעזעג טצעי זיב בָאה ךיא
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 ןליפא טלָאװ ַאזילע ןעוו רעסעב ןערָאװעג טכַאמעג טינ טלָאװ יז ןוא

 -עג אוילע ךיז טָאה רהָאי רָאֶאֹּפ ַא ,רעטכָאט ענענייא רהיא ןעוועג

 טרעטשעג טינ טָאה ךאז ןייק ןוא טפָא רהעז ןַאמ רהיא טימ ןהעז

 וצ ,רעדניק ייווצ ןערָאלרעּפ ןעבָאה ייז סָאװ רעסיוא ,קילג רעייז

 -רעמש ערהיא .ןעדנובעגוצ ',ילטפַאשנעדייל ןעוועג זיא אזילע עכלעוו

 רעטונ רהיא ןעמונעג טָאה סע סָאד ,סיורג ױזַא ןעוועג ןענייז ןעצ

 .טניהורעב סָאװטע יז טָאה יז זיב ,טייצ ַא סעסימ

 יז טָאה ןערָאװעג ןערָאבעג זיא יררעה רעניילק רהיא ןעוו רעבָא

 רעד זיב יורפ עכילקילנ ַא ןעוועג זיא יז .טגיהורעב ןעצנאג ןיא ךיז

 ןוא ירָאטקעּפ ןופ ןעשזדרָאשזד ןעמונעגוצ טָאה רעטסַאמ רעשירעדרעמ

 .ךרּפ תדובע ןעטייײברַא וצ ןעגנאפעגנָא םהיא טימ טָאה

 -עּפש ןעכָאװ רָאָאֹּפ ַא ,טרָאװ ןעטלַאהעג טָאה טנאקירבאפ ןייז

 טערנעוװועגנָא טָאה ןוא רעטסַאמ ס'שזדרָאשזד טכוזעב רע טָאה רעט

 .ירָאטקעפ ןיא קירוצ ןעמהענ וצ ןעשזדרָאשזד ןעלטימ עֶלַא

 רע טָאה ,ןעדיירוצנייא ךימ ןעהימעב טינ ךיז טפראד רהיא --

 ,ןָאהט וצ בָאה ךיא סָאװ סייוו ךיא ,טרעפטנעעג דנעכייווסיוא

 זַא ,טנעכערעג בָאה ךיא .ןעריירוצנייא טינ ךייא ךוז ךיא --

 "רָאפ ןעיינ ןיימ ףיוא ןעבעג וצ םהיא רימ הבוט ַא ךייא ראפ זיא סע

 .גאלש

 טָאה רהיא יו ,ןהעזעג בָאה ךיא .טונ ץנאנ העטשרעפ ךיא --

 .ררעה ןיימ ,הנידמ עיירפ ַא זיא ָאד .נָאט םענעי טעקשושעג ךיז

 סָאד -- ?יוװ ךיא יו םהיא טימ והט ךיא ןוא רעניימ זיא ףאלקש רעד

 ! סעֶלַא זיא

 .גנונפָאה עטצעל סעשזררָאשזד ןערָאװעג ןערָאלרעּפ זיא ױזַא ןוא

 -עטיב ןוא רערעווש ַא יו ןעבעילבעג טינ רהעמ טצעי זיא םהיא ראפ
 .רעטסַאמ ןעשינאריט ַא ןופ ךָאי םעד רעטנוא ןעבעל רער

 .לעטיּפַאק רעטירד

 .רעטאפ ןוא ןאמ

 ןענַאטשעג זיא אזילע ןוא טיזיוו ַא ףיוא קעװַא זיא יבלעש .סרמ

 "אוו רעד יװ טקוקעג ןעגאלשעגרעדעינ טָאה ןוא אדנארעוו רעד ףיוא
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 ,סיררעה ,רמ ןוא טנַאקירבָאפ רעד ,שזדרָאשזד
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 עלא ןעליוו ייז .ןעדעירפוצ ןעזָאל סרעגענ יד רהיא טלָאז ןעכאז עכ

 רע .ןעטייברַא ןערָאּפשרעפ ןעלָאז טסבלעז ייז םוא ,ןענישַאמ ןעבָאה
 ! םייהא ןהעג זומ

 טרעהעג טָאה רע ןעוו טרענייטשרעפ יו ןענַאטשעג זיא שזדרָאשזד
 רע .ןעטער טנעקעג טינ םהיא טָאה טכַאמ ןייק ןעכלעוו ןופ טּפשמ ןייז
 ,ןעּפיל יד טשטעווקעגוצ קרַאטש טָאה ןוא דנעה יד טניילעגפיונוצ טָאה
 ןעדנוצעגנָא ךיז טָאה ןעלהיפעג ערעטיב ןופ ןאקלואוו רעצנאג ַא רעבָא

 ענייז ךרוד רעייפ ןופ ןעלהארטש ןעסָאשעג טָאה ןוא טסורב ןייז ןיא -
 -יוא עצראווש עסיורג ענייז ןוא טמעהטָאעג רעווש טָאה רע ,ןרעדָא
 ןאקלואוו רעד ןוא .ןעליוק עגידרעייפ יו טעשטשילבעג ןעבָאה ןעג

 "ירבאפ רעכילדניירפנעשנעמ רעד ןעוו ,ןעכָארבעגסיױא רשפא טלָאװ
 טגָאזעג םהיא וצ ןוא םערא םעד טרהירעגנָא טינ םהיא טלָאװ טנַאק
 : רייהרעליטש

 רימ ,?ייוורעד םהיא טימ הענ ,שזדרָאשזד ,ךיז גיהורעב ---
 .ןעפלעה וצ ןעריבורּפ ריד ןעלעוו

 -רעפ טָאה ןוא ךערּפשעג ןעליטש םעד טקרעמעב טָאה ןאריט רעד
 טרעהעג טינ טָאה רע שטָאכ ,ךיז טלעדנַאה סע סָאװ ןעגעוו ןענַאטש
 טָאה רע ןוא טציירעגפיוא רהעמ ךָאנ םהיא טָאה סָאד .רעטרעוו יד
 .ןעמהענוצקעווא וואלקש ןייז ןעסָאלשעב רעטסעפ ךָאנ

 -ענקעווא זיא ןוא םייהַא ןערָאװעג טכארבעג זיא שזדרָאשזד
 רעד ןיא טייברַא עטסרעווש ןוא עטסבערג יד ףיוא ןערָאװעג טלעטש
 -רַאש ַא ןעזָאלסױרַא טינ ןוא ןעשרעהעב טנעקעג ךיז טָאה רע .םרַאפ
 ןעשטיינק םעד ןוא ןעגיוא ענייז ןופ רעייפ םעד רעבָא ,טרָאװ ןעפ
 ןיוש זיא סָאד ,ןעקירדרעטנוא טנעקעג טינ רע טָאה ןרעטש ןייז ןופ
 ןייק טינ זיא שנעמ ַא זַא טגייצ סָאד ןוא ,רוטַאנ רעד רעביא ןעוועג
 .ןייטש

 ננוניטפעשעב ןייז ןופ טייצ רעכילקילנ רעד ןיא ןעוועג זיא סָאד
 טפַאשטנַאקעב יד טכַאמעג טָאה שזדרָאשזד סָאד ,קירבאפ רעד ןיא
 םעד טַאהעג ןאד טָאה רע .טארייהעג רהיא טימ טָאה ןוא אזילע טי
 טנעקעג טָאה רע .טנַאקירבאפ םעד ןופ גנוטכַא יד ןוא ןעיורטוצ ןעלופ
 יבלעש סעסימ .טלָאװעג טָאה רע ןעוו ןוא ןיהואוו ןעמוק ןוא ןהענ
 ןעוועג ןענייז ייז לייוו טארייה רעייז טימ ןעדעירפוצ רהעז ןעוועג זיא
 זיוה ןיא רהיא ייב ןעוועג זיא הנותח יד .קלָאפ ְרָאְאַּפ עדנעסאפ ַא
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 תולעמ עסיורג ענייז עלַא טימ רע ןוא ךאז ַא סלַא ןרעדנָאז שנעמ

 ןעשינאריט םעניימעג ןוא ןעבָארג א ןופ דנעה יד ןיא ןעוועג ןענייז
 ןייז סָאװ ןעמָאנ םעד ןופ טרעהעג טָאה טישכת רעזעיד ןעוו ,רעטסַאמ
 ןערהָאפעגרעבירא רע זיא ,גנודניפרע ןייז ךרוד ןעמוקעב טָאה וואלקש
 רעד .ןָאהטעגפיוא ןעטרָאד טָאה רע סָאװ ןהעז וצ ירָאטקעּפ רעד ןיא
 םהיא טָאה ןוא דיירפ סיורג טיט ןעמונעגפיוא םהיא טָאה טנַאקירבאפ
 .וואלקש ןרעייהט ַאזַא טָאה רע סָאװ טרילוטארג

 ירָאטקעפ עצנאג יד ךרוד רעטסַאמ ןייז טרהיפעג טָאה שזדרָאשזד
 ןוא גנורעטסייגעב טימ ןוא לענש טרהעלקרע סעֶלַא םהיא טָאה ןוא

 יו ןעהעזעגסיוא ךילקריוו טלַאטשעג רענהעש ןייז טימ ייברעד טָאה

 יו .ןעסָארדרעּפ רהעז רעטסַאמ ןייז טָאה סָאד .םהיא ןעגעג דלעה ַא
 -ַאמ ןעניפעגסיוא ,דנאל ןיא ןערהָאפוצמורַא וואלקש ַא רענייז טמוק

 טעװ רע 4 ןעשנעמ עסייוו ןעשיווצ סיורג ןעטלַאה ךיז ןוא סעניש
 םייהַא ןעמהענ םהיא טעװ רע  .הלודג ןייז ןופ ףוס ַא ןעכַאמ דלַאב

 רע סָאװ ןעהעז רע טעװ ןאד ,דרע יד ןעבָארג ןעזָאל םהיא טעוװ ןוא

 ןָאהטעג .דלַאב עקַאט סע טָאה רע .המכח עצנַאג ןייז טימ ןעכַאמ טעוװ

 "עג טניוטשרע ןענייז ןעשנעמ ענייז עלַא טימ טנאקירבאפ רעד ןוא

 ןייז טמהענ רע זַא ,טעדלעמעג ייז טָאה רעמראפ רעד ןעוו ,ןערָאװ

 ,םייהַא וואלקש

 רעד םהיא טָאה ? סיררעה .רמ א ַא טימ סעּפע זיא סָאװ --

 .טגערפעג טנַאקירבאפ
 ייא .טרעפטנעעג רענעי טָאה ,סָאװ זיא ,לָאמ ַא טיט זַא ,ונ =

 ?ר ע ני י מ טינ ןַאמ רעד ןעד
 ? טלהָאצעב רהעמ רהיא טליוו רשפא ---

 ןעוו רָאנ טייל עניימ גנידרעפ ךיא .םעד ןעגעוו טינ ,ןיינ ---

 .וצרעד קשח בָאה ךיא
 .טפעשעג ןעזעיד וצ גיהעפ רהעז ךָאד זיא רע רעבָא --

 -אז וצ גיהעפ ןעוועג טינ לָאמ ןייק רעבָא זיא רע .ןייז ןעק סע ---

 : .ןעכַאמ ןעבעגעג םהיא בָאה די א עכלעוו ןעכ

 ,טכַאמעג טָאה רע סָאו ,ןישַאמ יד רָאנ טכארטעב רעבָא --
 .טגָאזעג רעטיײברַא יד ןופ רענייא טָאה

 ? רנעה יד טימ ןעטייברַא ןערָאּפשרעּפ וצ ןישַאמ ַא { ױזַא --

 -לעזא ןיא ,ךיא ביולג סָאד ,ןעטכארטסיוא ןיוש רע ןעק ןישַאמ אזַא
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 .לעטיּפַאק רעטייווצ

 . .רעטומ יד

 זייוודניק ןופ סעסימ רהיא ייב ןערָאװעג ןעניוצעגפיוא זיא אזילע
 .זיוה ןיא גנילבעיל א סלַא ףיוא

 טָאה אקירעמא ןופ ןעדנעגעג עכילדיז יד ןיא רעדנעזייר רעד
 -כייוו יד ,ןערעינַאמ ענייפ ערַאברעדנָאז יד ןעקרעמעב טזומעג טּפָא
 ןעוועג ןענייז ןעיורפ ָאטאלומ יד עכלעוו טימ ,ךארּפש רעד ןופ טייק
 ןיטַאלומ רעד ייב ןעטפַאשנעגייא ענייפ ענערָאבעג עזעיד .טבַאגעב
 ןוא טייהנהעש רעגידריווקרעמ טימ טגינייארעפ טפָא רהעז ןענייז
 -ילע ,ןעהעוסיוא ןעשיטַאּפמיס ןוא ןעלעדע ןייא רהיא ןעבעג

 ןיק טינ ןיא ,ןעבעירשעב יז ןעבָאה ריס יו ױזַא ,אז
 -עג ןעבָאה רימ עכלעוו ,ןָאזרעּפ ַא ןרעדנָאז ,דליב רעטכארטעגסיוא
 רהיא ןופ ץוש םעד רעטנוא .יקָאטנעק ןיא קירוצ ןערהָאי טימ ןעהעז
 ןיא ,ןעצענ יד ןיא ןעלאֿפניירַא טנעקענ טינ אזילע טָאה ,סעסימ
 ןעוועג זיא יז .ןירַא ךילנהעוועג ןעלאפ ןעניוואלקש ענהעש עכלעוו

 ןעסיורג טימ ָאטאלומ ןעגננוי ןוא ןענולק ,םענהעש ַא טימ טארייהרעפ

 -רַאבכַאנ רעד ןופ רעמרַאפ ַא וצ טגנאלעב טָאה רעכלעוו ,טנַאלַאט
 .סיררעה שזדרָאשזד ןעמָאנ םעד ןעגָארטעג טָאה רע ; טפַאש

 ןיא ןעגנוררעפ םהיא טָאה ןַאמ ןעגנוי ןעזעיד ןופ רעטסַאמ רעד
 ענייז ךרוד ךיז טָאה רע ואוװ ,טנעוװיײל-קַאז ןופ קירבַאֿפ ַא
 ןעשיווצ ץאלּפ ןעטסעב םעד ןעברָאוװרע ןעגנודניפרע ןוא טייקטקישעג
 םעד ןענינייר וצ ןישאמ ַא טרהעלקענפיוא טָאה רע .,רעטיײברַא עלַא
 לָאז ןעמ ןעוו .טוג רהעז ןעוועג זיא ןישַאמ יד ןוא (עילפָאנַאק) ףנַאה

 -לעוו רעטנוא ןעדנעטשמוא יד ןוא גננודליב ןייז טכארטעב ןיא ןעמהענ

 רע טָאה ,ןעטייברא ןוא ןענרעל טפראדעג טָאה וואלקש סלַא רע עכ
 ןעדנופרע עקַאט זיא ןישַאמ ַאזַא) .טסייג ןעלַאינעג א ןעבָאה טזומעג
 .(יקָאטנעק ןיא ָאטאלומ א ןופ ןערָאװעג

 -ַאמ עמהענעגנא טַאהעג טָאה ןוא ןעסקאוועג ןהעש ןעוועג זיא רע
 ןעגעווטסעד ןופ .ירָאטקעּפ ןיא גנילבעיל רעד ןעוועג זיא רע .ןערעינ
 סלַא טינ ץעזעג ן'כָאנ ןערָאװעג טכארטעב ןַאמ רעגנוי רעזעיד זיא
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 וד ! יורפ עשירַאנ וד ,טינ לָאמ ןייק ! ןעפיוקרעפ םהיא ---
 עכילדיז יד טימ טינ לָאמנייק טלערנַאה רעטסַאמ ןייד זַא ךָאד טסייוו
 ענייז ןעפיוקרעפ וצ טינ לָאמנייק טקנעד ןוא ,רעלדנעהנעוואלקש

 רעו ! יורפ עשירַאנ וד .טונ ףיוא ךיז ןערהיפ ייז ןעוו ,רענעיד
 זיא טלעוו עצנאג יד זַא וטסקנעד 4 יררעה ןייד ןעבָאה סע ףראד
 ןוא ,שנעמ ַא ייז ,העג ! חמסהב ,וד יװ טכָאקרעּפ ױזַא םהיא ןיא
 ןחעש רימ םעקרעפ ןוא םהענ רעטציא דיילק יד ןעליּפשוצ רימ ףלעה
 .ןעריהט יד רעטנוא ןרעה טינ העג ןוא רָאָאה יד

 --- ֹוצ ןעזָאװצ ר ה י א טעװ ,סיסימ רעבָא --

 טינ סיוועג לע ךיא ! דניק ,ןעטיײקשירַאנ ןייק טינ דער ---

 ךיילג ןעוועג טלָאװ סע ? ױזַא וטסדער סָאװ ראפ רעבָא .ןעזָאלוצ

 ,'תמא ןיא .דניק ענעגייא ןיימ ןעפיוקרעפ ןעלעוו טלָאװ ךיא יו ױזַא

 ןַאמ ַא זַא .ל'שפנ םעניילק םעד ראפ ענושמ רָאנ וטסרעוו ,אזילע

 טמוס ןעמ ןזַא ,ןיוש וטסניימס ,ריהט ןיא זָאנ יד ןיירא רָאנ טקעטש
 .ןעּפַאכסױא םהיא

 -עכיזרעפ 'סעסימ רהיא ןופ טניהורעב טלהיפעג ךיז טָאה אזילע

 .ןָאהטנָא ןעפלָאהעג טייהרעליטש רהיא טָאה ןוא רעטרעוו עדנער

 ,עמורפ תמא ןוא עטעדליבעג ןייפ ַא ןעוועג זיא יבלעש סעסימ
 -עג ןוא טבעילעג יז טָאה ןַאמ רהיא .יורפ עניבעגיירפ ,עגיצרעהטוג
 -הטריוו יד ןערהיפ וצ טייהיירפ עלופ ןעבעגענ רהיא טָאה ןוא טעטכַא
 עשימייה ערהיא ןיא ךיז טָאה רע .ןעליוו םענעגייא רהיא ךָאנ טפַאש
 .טשימעג טינ ןעכאז

 ,ּפָאק ן'פיוא אשמ רערעווש ַא טימ ןעבעילבענ זיא יבלעש .רמ
 א ראפ סָאװ טסואוועג טָאה רע .ןעגנאגענקעווא זיא יעלַאה ןעוו
 בייוו ןייז ןעלייצרעד טעװ רע ןעוו ,ןעבָאה טעוװ רע ףּפמַאק ןערעווש
 טָאה עכלעוו ,רעדיוו יבלעש סעסימ .ךיז טלעדנַאה סע סָאװ ןעגעוו
 יד ןיא ןעוועג זיא רע זא ןוא תובוח ס'ןַאמ רהיא ןופ טסואוועג טינ
 זַא ט'םולח'עג טיצ רָאג ךיז טָאה ,רעלדנעהנעוואלקש םעד ןופ דנעה

 ןעפיוקרעפ ןעגעוו עדייר ַא ןייז לָאז יעלַאה ןוא ןַאמ רהיא ןעשיווצ

 ןרעכיזרעפ טנעקעג סע יז טָאה רעבירעד .רענעיד ערהיא ןופ םענייא
 ךיז יז טָאה דלַאב .ןרעוו טפיוקרעפ טינ טעוװ דניק רהיא זַא ,ן'אזילע
 סא יברא ךיז טָאה ןוא ּפָאק ןופ ןעגָאלשעגסיױרא ךאז עצנאג יד
 .ןערעיצאּפש ןערהָאפוצסױא





 ,אזילע ןוא יבלעש סיסימ



 ןיבעק ס'םָאט לעקנָא 16

 .ןעלהעפ טינרָאג ייז לָאז סע זַא ןעהעזעג טָאה ןוא טלעדנַאהעב טוג
 לעיפ ןערָאלרעּפ ייברעד טָאה ןוא טרילוקעּפס קרַאטש רערָא טָאה רע

 ס'יעלַאה ןיא ןעלאפעגניירַא ןענייז ןעלסקעוו ענייז ןופ עלעיפ ,רלעג

 םהיא טימ ןעבָאה לָאז רע זַא וצרעד טכארבעג טָאה סָאד ןוא ,דנעה
 : .גנוטלַאהרעטנוא עגנאל יד

 רהיא ןעבעל ןעוועג זיא אזילע ןעוו זַא ,טריסאּפ ױזַא טָאה סע
 -לאהרעטנוא ןייז ןופ טרעהעג לעיפ ױזַא יז טָאה ,ריהט ס'רעטסאמ

 -נעוואלקש רעד זַא ,טסואוועג ןיוש טָאה יז סָאד ,יעלַאה טימ גנוט
 יז טָאה רעמיצ ןופ סיורא זיא יז ןעו .ןעפיוק ןעצימיא ליוו רעלדנעה

 ןיא רעבָא ,ןרעה ןוא ריהט רעד ייב ןעלעטשּפָא ךיז טלָאװעג רהעז
 ךיז טָאה ךָאד .ןעפורעג סעסימ רהיא יז טָאה קילבנעגיוא ןעזעיד
 טָאה רעלדנעהנעוואלקש רעד יװ טרעהעג טָאה יז זַא ,טכודעג רהיא

 ? תועט ַא טָאהעג רשפא יז טָאה .דניק רהיא רַאפ זיירּפ ַא ןעטָאבעגנָא
 -נעליוו-טינ ןוא ,טלעּפאצעג טָאה ןוא ןעביוהעג ךיז טָאה ץרַאה רהיא

 סָאד טסורב רהיא וצ טקירדעגוצ ױזַא שפנ םעניילק םעד יז טָאה גיד
 .ןעניוטשרע טימ טכארטעב יז טָאה רע

 -עג סעסימ רהיא טָאה ? אזילע ,טנייה ריד טיט זיא סָאװ ---
 םעד טימ רעסאוו טימ גורס ַא טרהעקעגרעביא טָאה ענעי ןעוו ,טגערפ
 ענעדייז ַא טאשנא דיײלק-טכַאנ ַא טגנאלרעד רהיא טָאה ןוא ?עשיט

 .ןעננערב ןעסייהעג רהיא טָאה יז סָאװ דיילק
 ,הֶא , ןעפורעגסיוא טָאה ןוא ,טּפַאכעגפיוא יו ךיז טָאה אזילע

 ךיז ןוא ,ןעגיוא ערהיא ןופ סיורא ןערהערט ןענייז ןאד ?! סיסימ

 וצ קוַאטש ןעגנאפעגנָא יז טָאה ?הוטש ַא ףיוא גידנעזָאלּפָארַא
 .ןענייוו

 -סיוא סעסימ יד טָאה ! דניק ,אזילע ,ןעהעשענ זיא סָאװ ---

 .ןעפורעג
 זיא רעלדנעהנעוואלקש ַא ,טגָאזעג אזילע טָאה ,סיסימ ,הֶא --

 .טרעהעג בָאה ךיא ,רעטסַאמ ן'טימ טדערענ טָאה ןוא ןעוועג ָאד
 זיא טרערעג טָאה רע זַא ! דניק עשירַאנ ,סָאװ זיא ,ונ -

 ? סָאװ
 -יוקרעפ טלָאװ רעטסַאמ רעד זא רהיא טקנעד ,סיסימ ,הֶא --

 טנייוו-צ ךיז טָאה יורפ עכילקילגנוא יד ןוא 4? יררעה ןיימ ןעפ
 .לוק ן'םיוא
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 ןיא רעלדנעהנעוואלקש עכערפ יד וצ ןע'םָאט ןעפיוקרעפ לָאז ךיא זַא
 ,דנוה ַא ןעד ךיא ןיב : טרעפטנעעג םהיא ךיא טלָאװ (*,הטוַאס יד

 סע זומ ,העז ךיא יו ,טצעי רעדייל רעבָא ? ןָאהט סע לָאז ךיא זַא
 ריפ סָאװ סייוו ךיא ! ךיוא דניק ס'עזילע ךָאנ וצרעד ןוא .ןהעשעג
 יורפ ןיימ ןעלייצרעד סָאד לע ךיא ןעוו ,ןעבָאה לע ךיא הנותח ַא
 רעד ! בוח-לעב ַא ןייז טסייה סָאד טֶא ! ןע'סָאט ןעגעוו ְךָאנ ןוא
 .ןעזָאלּפָא טינ ךימ טעוו ןוא דנַאה ןיא ךימ טָאה ןַאמ-הרבח

 יו ןעבעל ןרעסעב ַא טַאהעג ןעוואלקש יד ןעבָאה יקָאטנעק ןיא
 -ענ טינ ךיז ןעבָאה סרעמראפ יד לייוו .,ןעטַאַאטש ערעדנַא עלא ןיא
 ,ןעבעל ןעגיהור ַא טבעלעג ןעבָאה ןוא ןעטספעידרעפ עסיורג ךָאנ טגָאי

 ןעבָאה ןוא רעגענ םעד ןעביירטנָא טפראדעג טינ ייז ןעבָאה ראפרעד
 זיא ןעטַאַאטש ערעדנא יד ןיא .רעכילשנעמ ןעלדנאהעב טנעקעג םהיא
 וצ עהימ ןעבעגעג ךיז טָאה רערעדעי ןוא סיורג ץנערוקנָאק יד ןעוועג
 רעקרַאטש רעד ןעמוקעג זיא ןופרעד ,ןעטקודָארּפ רהעמ סָאװ ןעפַאש
 -עג טכארטעב רהעמ ץלַא זיא וואלקש רעד ןוא ןעוואלקש ןופ ?עדנַאה
 הטרעוו םעד ןערָאלרעּפ רהעמ ץלַא טָאה ןוא ,הרוחס ַא סְלַא ןערָאװ
 .ןערָאװעג טל?לעדנַאהעב רע זיא םאזיורג רהעמ ץלא ןוא שנעמ סלַא

 יד יו טהעז ןעמ ןוא סעיצַאטנַאלּפ ענינייא ןעטרָאד טכוזעב ןעמ ןעוו
 ןעוואלקש ערעייז ךילדניירפ ןעלדנַאהעב ןעיורפ ערעייז ןוא סרעטסַאמ

 ,ןעבעל ןוא בייל טימ טפַאשרעה רעייז וצ ןָאהטעגוצ ןענייז עזעיד ןוא
 רעבָא ,ןדעדזג ןעכילשנעמ 8 ןיא ךיז טניפעג ןעמ זַא ןעניימ ןעמ טלָאװ
 טכארטעב רעכלעוו ,ץעזעג א ַאד זיא סע זַא ,ךיז טנאמרעד ןעמ ןעוו

 ךַאז ַא סלא רָאנ טולב ןוא שיילַפ ןופ שנעמ ַא סלַא טינ וואלקש םעד
 וואלקש רעד זיא ,ליוו רע סָאװ ןָאהט םהיא טימ ןעק רעטסאמ ןייז ןוא

 ,רעטסאמ ןעטוג ַא ייב ךיז טניפעג רע גנאל יו ךילקילג גנאל ױזַא

 ןייז וצ םהיא ייב טמהענ ןעמ רעדָא טברַאטש רעטסאמ רעד זַא רעבָא
 -בעלש ןיא ןיירא ןעלאפ ןעוואלקש ענייז ןוא בוח ַא ראפ עיצַאטנאלּפ -

 יד טלהיפ וואלקש רעד ןוא ףיוא ןדע-ג רעד טרעה ןאד ,רנעה עט
 -רהע ןא ןעוועג זיא יבלעש .רמ .ץעזעג םעד ןופ טייקכילקערש עצנאג
 ןוא ,ץרַאה עטונ ַא טַאהעג טָאה ןוא שנעמ רעכילדניירפ ,רעכיל

 סרעגענ ענייז טָאה רע .טַאהעג בעיל םהיא ןעבָאה םהיא םורַא עֶלַא

 .ןעטַאַאטש עכילריז יד טניימ תטוַאס (*
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 טיפ ךיז טפראוו ןעמ .הטימס רעדָא ןהַאשזד ייב רע זיא ןעגרָאמ ןוא
 ןרעגלַאװכרוד ךיז ףראד רע ןוא ךאז רעטיוט ַא טימ יװ םורַא םהיא
 -עג רהיא ןעוו ; תורצ עלַא ןעכַאמכרוד זומ ןוא סמערוטש עלא ןיא
 ןהעצ םהיא ראפ סע טלאפ ןעבעל ןעטכייל א ןיא ןייא םהיא טנייוו

 ךייא זומ ךיא .ןעדייל וצ סיוא םהיא טמוק סע ןעוו רעטיב ױזַא לָאמ
 ואוו ,עיצאטנאלּפ א ףיוא ןעדייל ןעטלָאװ סרענענ ערעייא זַא ,ןעגָאז

 תוחור יד יו ,ניטסול ךיז ןעכַאמ ןוא ןעגניז סרענענ ערעדנא יד
 -כיר טלעדנַאה רע זַא ,טקנעד שנעמ רעדעי .ןעגָארטעג ייז ןעטלָאװ

 ,סרעגענ עניימ טימ גיטכיר לעדנַאה ךיא זַא ךיוא קנעד ךיא ןוא ,גיט
 .רימ ךיז טניול סע יװ ,ךילריטַאנ ,ל?עיפ יױזַא ףיוא

 טָאה ,ןעדעירפוצ ךיז טימ זיא שנעמ ַא זַא ,טוג רהעז זיא סע --
 רענערעירפוצנוא ןא טימ ןעלסקא יד גידנעהעיצ ,טגָאזעג יבלעש .רמ

 : .ענעימ

 ערייב ןעבָאה ייז יו ,םעדכָאנ ,טגָאזעג יעלַאה טָאה ,ונ --
 ? רהיא טגָאז סָאװ ,ןעגיוושעג טייצ ַא ראפ

 ןעדייר רעבירעד ?עוװ ןוא ןעניילרעביא ךאז יד ךיז לעוװ ךיא ---
 ןעוו ,יעלאה ,לייוורעד .טגָאזעג יבלעש .רמ טָאה ,יורפ ןיימ טימ

 -רעפ וצ ךיז רהיא טָאה ,ןעסיוו טינ לָאז רענייק זַא ,טליוו רהיא
 -עג ןעבָאה רימ סָאװ ןעלייצרעד טינ םענייק טלָאז ןוא גיהור ןעטלַאה

 -ייא ?יוװ ןעמ זַא ,ןעסיוורעד ךיז ןעלָאז טייל עניימ ןעוו ןעד ,טרער

 .םערַאװ ןוא טלַאק ןעבָאה ךיא לעװ ,ןעמהענוצ ייז ןופ םענ
 רעבָא .?יומ םעד ןעטלַאה סיוועג לעוו ךיא ; רעכיז רָאנ טייז ---

 זומ ךיא .טינ טייצ ןייק רָאנ בָאה ךיא זַא ,ןעגָאז ךייא זומ ךיא
 ,סולשעב רעייא ןעטראוורע ךיא לָאז ןעו ,ןעסיוו דלַאב ראפרעד

 -רעביא ןייז ןָאהטוצנָא ןעביוהענפיוא ךיז טָאה ןוא טגָאזעג יעלַאה טָאה
 ו ,רעהעיצ

 רהיא טעװ ,ןעבעיז ןוא סקעז ןעשיווצ דנעבא טנייה טמוק ---
 -נעוואלקש רעד ןוא ,טגָאזעג יבלעש .רמ טָאה ,רעפטנע ןיימ ןעבָאה
 .ןעגנאגעגסיורַא זיא ןוא טגניינרעפ ךיז טָאה רעלדנעה

 טנעקעג טלָאװ ךיא ןעוו ,ןעוועג רימ סע טלָאװ בעיל יו ---

 .רמ טָאה ,ּפערט יד ןופ ןעפראווּפָארא ?רעק ןעטמהעשרעפנוא םעד

 רע רענָא ,ןעסיורד ןעוועג זיא רענעי ןעוו טלעמרומעג ךיז וצ יבלעש

 ,טגָאזעג רימ טלָאװ רענייא ןעוו ,דנעה יד ןיא ךימ טָאה רע זַא סייוו
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 טסנָאז .סרעגענ ןעגעג ?לעווייט ַא רעבָא ,גנוי רענולק א ןעוועג זיא
 -ענ ןענעג גנערטש ןייז וצ .שנעמ רעניצרַאה-טוג ַא ןעוועגנ רע זיא
 : ןעגָאז לָאמ עלַא םהיא וצ געלפ ךיא .ּפיצנירּפ ןייז ןעוועג זיא סרעג
 וטסיימש ןענייוו סניוואלקש ענייד זא ? סָאד וטסוהט סָאװ וצ םָאט ,
 סָאד 4? תויח ערליוו יד יוװ םורַא ייז טסנָאי ןוא ּפעק יד רעביא ייז
 ַא זיא סע .ןענייוו ייז זא סע טַאש סָאװ .ןעצונ ןייק ריד טגנערב
 יז טהעג טייז ןייא ןופ ךרוד טינ רוטַאנ יד טזָאל ןעמ זַא ןוא ,ךאז רוטַאנ
 -אלקש יד טימרעד וטסגידעש סנעטייווצ ןוא .רערעדנא רעד ךרוד
 טינ וטסלָאז סָאװ ראפ .סואימ ןוא קנארק ןערעוו ייז ןעד ,סניוו
 ענייד יו רעסעב זיא טייקכילשנעמ לעסיבא .,ןעטוג טימ ןעריבורּפ

 ףירעד ךיז טסנעק וד ;רעסעב ךיז טלהאצ סע ןוא טייקגנערטש
 טָאה רע .ןהעטשרעפ טלָאװעג טינ סָאד טָאה םָאט רעבָא ".ןעזָאלרעפ
 טימ טזומעג ךיז בָאה ךיא סָאד ,ןעוואלקש ?עיפ ױזַא טגידעשעג רימ
 ןוא שנעמ רעגיצרעהטונ ַא ןעוועג רע זיא ױזַא שטָאכ ,ןעדייש םהיא
 .ןַאמסטפעשעג רעטונג ַא

 סענזיב יד ןערהיפ וצ יװ טרַא רעייא זַא טניפעג רהיא ןוא ---
 .טגערפענ יבלעש .רמ טָאה 4 ס'םָאט יװ רעסעב זיא

 סיוא רימ טמוק סע זא ,רהיא טהעז .סיוועג ץנאג ,סעי ---
 דניק ַא ןעפיוקרעפ וצ ,לעיּפשיײיב םוצ יו ,ךאז עמהענעגנאנוא יד
 .געו םעד ןופ רעטומ יד קעװַא טשרעוצ ךיא םהענ ,רעטומ ַא ןופ
 קירוצ יז ךיא גניירב ןאד ,טפיוקרעפ ןיוש זיא דניק סָאד ןעוו ןוא
 טסייו רהיא יו .דניק רהיא ןא יז טסעגרעפ טייצ רעד טימ ןוא

 ןוא עיליטאפ ןיא ןעבעל עכלעוו ,עסייוו יו טינ סרעגענ יד ןענייז |
 יװ רהעמ טינ ןענייז סרענענ .ךיז ןעבעל גידנעטש רעדניק יד ןעבָאה

 ייז ןעטראוורע ,ןעגיוצרע גיטכיר רָאנ ןערעוו ייז ןעו ; הרוחס ַא
 קסע רעד ןוא ,ןעשיעט עסייוו יו ןרעוו טלעדנַאהעב ןעלָאז ייז זַא ,טינ
 .טאלג טהעג ייז טימ

 ןעניוצרע ױזַא טינ ןענייז סרעגענ עניימ זא ארומ בָאה ךיא --
 ראפ ןעלעוו ייז זַא ,ךיא קנעד ראפרעד ןוא ףראד ןעמ יװ ןערָאװעג

 .טגָאזעג יבלעש .רמ טָאה ,ןעסאּפ טינ ךייא

 טברַאדרעּפ טייל רעיקָאטנעק רהיא  .ױזַא ךיוא ןיימ ךיא --

 טוהט רהיא רעבָא ,הבוט רעייז סע טניימ רהיא .סרעגענ ערעייא
 ךייא ייב רע זיא טנייה .הרוחס ַא זיא רעגענ ַא .הער ַא טימרעד ייז
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 טלָאװעג טינ טָאה טפיוקעג יז טָאה סָאװ ןַאמ רעד .גנורהיפ אזא ןופ
 טלָאװ .רעטומ עסייה ַא רהעז ןעוועג זיא יז ןוא ,דניק רהיא ןעמהענ
 רהיא וצ דניק סָאד טקירדענוצ טָאה יז יװ ןעהעז טפראדעג רהיא
 טרעװו טולב סָאד .םישעמ טייבראעג ןוא טמראלעג טָאה ,טסורב

 ןוא .םעד ןָא ךיז ןהאמרעד ךיא ןעוו טרעווילגרעפ טצעי ךָאנ רימ ןיא

 ,ןעסָאלשרעּפ יז ןוא ןעסירעגקעוװוַא דניק סָאד רהיא ןופ טָאה ןעמ ןעוו
 *עג יז זיא רעטעּפש ךָאוו ַא ןוא ןערָאװעג ענושמ ןעצנאנ ןיא יז זיא
 -עגכרוד ןוא ראלָאד דנעזיוט ןעמונעג טסָארּפ זיא סָאד .ןעברָאטש
 טינ סייוו ןעמ ?ייוו סעלַא זיא סָאד ןוא ,רעטסנעפ ן'כרוד ןעפרָאװ
 ןייז וצ רעסעב לָאמ עֶלַא זיא סע זַא ךיא גָאז ראפרעד .ןערהיפ וצ יו
 ךיז טָאה ייברעד .טכַאמענ ךיא בָאה ננורהאפרע עזעיד .ףילשנעמ
 -עגנָא טָאה ןוא ?הוטש ן'פיוא ןעגיוצעגסיוא רעלדנעהנעוואלקש רעד
 רניירפ-ןעשנעמ רעטסערג רעד ןעוועג טלָאװ רע יוװ ױזַא ענימ ַא ןעמונ

 טרעפטנע יבלעש .רמ זַא ,ןעהעזעג טָאה רע ןעוו ןוא .טלעוו רעד ןיא
 .טגָאזעג רעטייוו רע טָאה ,טינ

 רעבָא ,ןיילַא ךיז טביול שנעמ ַא זַא ,ןהעש טינ וליפא זיא סע ---
 -ייא סלַא טנעכעררעפ ןיב ךיא .תמא זיא סע ?ייוו סע לייצרעד ךיא
 ,הרוחס עטסעב יד טָאה סָאװ סרעלדנעהנעוואלקש עטסעב יד ןופ רענ

 ,טפעשעג ןיימ ןערהיפ וצ יו סייוו ךיא ?ייוו ראפרעד זיא סָאד ןוא
 .ןעוואלקש עניימ ךילשנעמ לערנַאהעב ךיא ?ייוו ןוא

 רָאנ טָאה ןוא ןרעפטנע וצ סָאװ טסואוועג טינ טָאה יבלעש .רמ
 "? ױזַאא : טגָאזעג

 ,טינ םענייק ןעלעפענ ייז ,ןעגנוניימ עניימ ןופ טכאל ןעמ ---
 טכאלעג יעלַאה טָאה ,טוג ץנַאג ךַאמ ןוא סניימ ייב ביילב ךיא רעבָא
 ,תמכח ענעגייא ןייז רעביא טייהנעדעירפוצ טימ

 סעכילרעכעל לעיפ יוזא ןוא סעלעניגירַא לעיפ ױזַא ןעוועג זיא סע

 .רמ סָאד ,ןעלהיפעג עכילשנעמ רעביא גנורעלקרע טרָאפ ןעזעיד ןיא

 .טכאלוצ ךיוא ךיז טָאה ןוא ןעטלאהנייא טנעקעג טינ ךיז טָאה יבלעש

 ןוא הטומ ןעבעגעגוצ רעלדנעהנעוואלקש סעד טָאה רעטכעלעג רעזעיד
 .טרערעג רעטייוו טָאה רע

 טינ ךָאד סע בָאה ךיא רעבָא ,ךילביולננוא ןייז וצ טנייש סע ---
 ,רענייא טבעיג סע .ּפעק סנעשנעמ יד ןיא ןעלמורדניירַא טנעקענ
 רע .זעשטַאנ ןיא ןעטרָאד ףתוש ַא רעניימ ןעוועג זיא רע ,רעקָאל םָאט ַא
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 טרָאס ןעזעיד ןיא ןיירַא טהעג רעכלעוו ,דניירפ ַא בָאה ךיא ---
 ןוא סיוא ייז טעװעדָאה ,רעדניק ענהעש ףיוא טפיוק רע .טפעשעג .

 וצ ייז טפיוקרעפ רע .לעקיטרא רענייפ ַא ןיא סָאד .ייז טפיוקרעפ
 -ייוו ָאז ןוא ןעיײקַאל ,רענעיד סלַא ייז ןעצונעב עכלעוו ,טייל עכייר
 טָאה ץל רעניילק רעייא ןוא .טלעג עטוג ייז ראפ טמהענ ןוא ,רעט
 ,ל'רעגניז ַאזַא ְךָאנ וצרעד זיא ןוא תועונת עשימָאק עכלעזַא ךיז ןיא
 .הרוחס עלָאפטכארּפ ַא ןייז טעוװו רע סָאד

 יבלעש ,רמ טָאה ,ןעפיוקרעפ ןעלעוו טינ םהיא טלָאװ ךיא --
 א ןיב ךיא זַא ,ררעה ןיימ .זיא טקאפ רעד  .טגָאזעג גידנעטכארט
 -קעוַא העוו רהעז רימ טוהט סע ןוא ןעלהיפעג עכילשנעמ טימ שנעמ

 .רעטומ ןייז ןופ דניק ַא ןעסיירוצ
 .רוטַאנ רעד ןיא טניל סָאװ ךַאז ַא זיא סָאד ,ונ -- ? ױזַא --

 -ַאה וצ ןעיורפ טימ זַא סייוו ךיא ןוא .טוג ץנאנ סָאד העטשרעפ ךיא
 ןרעה וצ טנייפ בָאה ךיא .םהענעגנא לָאמ עלַא טינ זיא ןָאהט וצ ןעב
 רעבָא .םהענעגנאנוא רהעז זיא סע .,ןעטלַאװעג ןוא ןעיירשעג ערעייז
 יד םהענ ץאלּפ רעייא ןיא ךיא ,ןעדיימוצסיוא סָאד הירב ַא ןיב ךיא

 יז טגנערב רהיא ןענַאװ זיב ןוא ןעכָאװ רָאָאֹּפ ַא ףיוא קעװַא רעטומ
 רעד טכַאמ יורפ רעייא .ט'רטּפ'ענּפָא גנאל קסע רעד ןיוש זיא קירוצ
 רעדָא ,ריילק עיינ ַא רעדָא ךעלגניר-רעיוא רָאָאּפ ַא טנעזערּפ ַא רעטומ
 .ןעגיהורעב ךיז טלָאװ יז ןוא סעטַאמש ערעדנַא

 .ןהעג טינ טעװ סָאד זא ,ארומ בָאה ךיא --
 יו טינ ןענייז תושפנ עצראווש יד .דניק ַא יו טדער רהיא --

 ייז טימ יוװ ןעסיוו ףראד ןעמ ,ןענָארטרעּפ סעלַא ןענעק ייז .,עסייוו
 -יורטוצ ַא טימ טצעזעגטרָאפ יעלַאה טָאה ,טגָאז ןעמ .ןעלדנַאה וצ
 ,ןעלהיפעג סנעשנעמ םעד טרַאה טכַאמ רחסמ רעזעיד זַא ,ןָאט ןעכיל

 רהיפ ךיא זא ,זיא טקאפ רעד .ןענופעגסיוא טינ סע בָאה ךיא רעבָא
 ייז יו ןעהעזענ בָאה ךיא .ערעדנא יד יו סרעדנא ץנאג רחסמ ןיימ

 םהיא ןעפיוקרעפ ןוא םערא סרעטומ רעד ןופ דניק ַא קעווא ןעסייר
 רעד ןופ ןעיירשעג עּכילקערש יד ףיוא טינ ןעקוק ןוא ,ץאלּפ ן'פיוא

 סָאד--- ,םינּפ םעד ךיז טצארק ןוא רָאָאה יד ךיז טסייר יז יו ןוא יורפ
 םעדכָאנ זיא סע .הרוחס יד ןעברַאדרעּפ ייז ; געוו רעשירַאנ ַא זיא
 -קריוו ַא סנעילרָא ןיא טנעקעג לָאמַא בָאה ךיא .ןעפיוקרעפ וצ רעווש
 ןערָאװעג טריניאור ןעצנאג ןיא זיא עכלעוו ,ןיוואלקש ענהעש ךיל
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 סָאװ ,תונתמ יד טגייצעג רהיא טָאה ןוא ןעגנורּפשעגוצ רהיא וצ זיא
 .לעדיילק ןייז ןופ סעגערב יד ןיא ןעמונעגנעמַאזוצ טָאה רע

 טָאה יז .טגָאזעג יבלעש .רמ טָאה ,ןעמהענ םהיא טסנעק --
 .רעמיצ ןופ סױרַא זיא ןוא סמערָא יד ףיוא דניק סָאד ןעמונעג ?ענש

 גידנעדנעוו ןעפורעגסיוא רעלדנעה רעד טָאה ! רעטיּפוי ייב ---
 -רא ןא זיא סָאד טָא .גנורעדנואוועב טימ דניק םעד ףיוא קילב ןייז
 ןעכַאמ סנעילרָא וינ ןיא ןעטרָאד רהיא טנעק יורפ רעזעיד טימ ! ?עקיט

 ראפ ראלָאד דנעזיוט טלהָאצ ןעמ יו ןעהעזעג בָאה ךיא ,ןעגעמרעפ ַא

 .עזעיד יװ ןהעש ױזַא טינ טייוו זיא עכלעוו ,לעדיימ ַא

 .רמ טָאה ,ןעגעמרעפ ןייק ןעכַאמ טינ רהיא ןָא ?יוו ךיא ---

 סרעדנא סעּפע ןענעוו טכוזעג טָאה רע ןוא ,טגָאזעג ןעקורט יבלעש

 טגערפעג טָאה ןוא ןייוו שאלפ ַא טכַאמעגפיוא טָאה רע .,ןעדייר וצ
 .םעד ןעגעוו גנוניימ ןייז יעלַאה ייב

 טָאה ייברעד ,טגָאזעג רעלדנעה רעד טָאה ! טנעכייצעגסיוא ---

 דנַאה יד טגיילעגפיורא םהיא טָאה ןוא יבלעש ,רמ וצ טדנעוועג ךיז רע
 : .טרַא ןעכילדניירפ ץנַאג ַא ףיוא לעסקַא ן'פיוא

 לָאז ?עיפ יו 4? ?עבייוו יד ריפ חקמ רעייא זיא סָאװ 4,ונ --
 | ? ןעמהענ רהיא טעוװ לעיפ יו ? ןעטָאב ךייא ךיא

 -עג יבלעש .רמ טָאה ,ןעפיוקרעפ וצ טינ זיא יז ,יעלאה ,רמ ---

 ןעו וליפא ןעדייש טינ רהיא ןופ ךיז טעוו יורפ ןיימ .טרעפטנע

 ,רלָאנ טימ ןעגעוװּפָא יז לָאז ןעמ
 ייז ?ייוו ,ױזַא לָאמ עלַא ןעדייר ןעיורפ ! סָאװ ךיא סייוו ---

 ןרעדעפ ,ךאלרעגייז לעיפיוו רָאנ ייז טזייוו .גנוגיילרעביא ןייק ןעבָאה
 רהיא טעוו ,דלָאג טכיוועג אזא ראפ ןעפיוק ןעק ןעמ גנורעיצ ןוא

 .סרעדנא ץנאג ןעדייר ןעלעוו ייז יו ,ןעהעז

 -ייר טינרָאג רעבירעד ליוו ךיא זַא ,יעלַאה .,ךייא גָאז ךיא --

 .רמ טָאה ,עקַאט ךיא ןיימ יוזא ןוא ןיינ טגָאזעג ךייא בָאה ךיא .ןעד
 .ןעסָאלשטנע טגָאזעג יבלעש

 .טגָאזעג רעלדנעה רעד טָאה ,לעגניא םעד שטָצכ רימ טינ ,ונ ---

 לעיפ ױזַא סנעטסגינעו ןיב ךיא זַא ,ןעבעגוצ ךָאד טעװ רהיא
 .הטרעוו

 םהיא טָאה ? דניק סָאד רהיא טפראד ?עווייט ַא ריפ סָאװ וצ ---

 .טקוקעגנא גידנענערפ יבלעש .,רמ
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 םהיא ייב ךיז טָאה ןעקור רעד .,לעּפירק א ןופ טלַאטשעג רעד ןיא
 ייב יװ טלעקָאשעג םהיא ייב ךיז ןעבָאה סיפ יד ןוא ןעניובעגסיוא
 -עטש ס'רעטסַאמ ןייז ןעמונעג טָאה רע .,ןהעג םיוק ןעק סָאװ םענייא
 סעשידניק ןייז .בוטש ן'רעביא ןעקניה וצ ןעגנאפעגנָא טָאה ןוא ןעק
 רע טָאה טירט ןעדעי טימ ןוא טמירקרעפ ךיז טָאה טכיזעג
 .לוק ן'םיוא טכאלעג ןעבָאה רענעמ עדייב .ץכערק ַא ןעזָאלעגסױרַא

 רעד ,סניבָאר רעטלא רעד יװ זנוא גייצ טצעי ,םישזד ,ונ --

 -ענ יבלעש רימ טָאה ,ןעמלַאסּפ יד טגָאז ,רעהעטשרָאפ ןעכריק
 .טגָאז

 ךילקערש ןעניוצעגסיוא ךיז טָאה טכיזעג סעדנור ס'דניק םעד

 ןענָאז וצ ןעגנאפעגנָא רע טָאה ענעימ רעטסנרע ןא טימ ןוא גנאל
 .םלאסּפ ַא זָאנ ן'רעטנוא

 סָאד טֶא .ןעירשעגסיוא יעלַאה טָאה ! ָאװאוב ! הארוה --

 טָאה גנולצולּפ ,ךייא ךיא גָאז ,ילכ ערעייהט ַא זיא רע .גננוי ַא זיא

 רנַאה יד טניילעגפיורא םהיא טָאה ןוא יבלעש ,רמ וצ טדנעוועג ךיז רע
 טמפעשעג רעד ןוא בָאגוצ סלַא ?'שפנ םעד רימ טיג : עציילּפ ן'פיוא

 .טאלגנ סעלַא ןעכַאמ טעװ סָאד ,ןעסָאלשעג ןייז טעוו

 ןוא טכַאמעגפיוא זיול ריהט יד ךיז טָאה קילבנעניוא ןעזעיד ןיא
 .ןעמוקעגניירַא ןיא גיצנַאוװצ ןוא ףניפ רהָאי א ןופ ןיטאלומ עגנוי ַא

 ן'םיוא ןוא רהיא ףיוא קוק ןייא ןעבעג טפראדעג רָאנ טָאה ןעמ
 טשהעג טָאה יז .,רעטומ ןייז ןעוועג זיא יז זַא ןעהעזעג ןעמ טָאה דניק
 "יד ןוא ןעמערב עגנאל יד טימ ןעגיוא עצראווש עדנעצנעלג עבלעזיד

 -עירקעג טָאה טכיזעג סעניורב רהיא ,רָאָאה ענעדייז ךאלזיירק עבלעז
 ןַאמ רעדמערפ רעד יו טקרעמעב טָאה יז ןעוו ,בראפ עכילטיור א ןעג
 -לעוו ,רעדיילק ערהיא .גנורעדנואוועב טימ טקוקעג רהיא ףיוא טָאה
 ךֶאֹנ ןעבעגעגוצ ןעבָאה ,רהיא וצ טסאּפעגוצ רהעז ןעוועג ןענייז עכ
 ענהעש ערהיא ןוא ,טלַאטשעג רענייש רהיא וצ טייקנהעש רהעמ

 ןעגיוצעגוצ רהעמ ךָאנ ןעבָאה סיפ עניילק ענהעש ערהיא ןוא טנעה
 ןיבמ א ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעלדנעהנעוואלקש םעד ןופ קילב םעד

 : .ןעיורפ ענהעש ףיוא
 *ענ טָאה רע ןעוו ,טגערפעג יבלעש .,רמ יז טָאה ? אזילע ,ונ --

 .םהיא ףיוא טקוק ןוא ּפִא ךיז טלעטש יז זַא ,ןעהעז

 רניק סָאד .ן'יררעה ךוז ךיא ,רעטסאמ  ,רימ טגידלושטנע ---
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 רימ זיא סע .ןעפיוקרעפ וצ ןעצעמיא טּפיוהרעביא ךיס טגניווצ סָאװ
 .ןעפאלקש עניימ ןופ ןעטסגרע םעד טימ וליפא ןעדייש וצ ךיז רעווש
 .ןעביולנ רעכיז רימ רהיא טנעק סָאד

 -ַאלומ רעגירהָאי ףניפ-רעיפ ַא ןוא טנעפעעג ריהט יד ךיז טָאה ָאד
 -בעיל ןוא סעגידריווקרעמ א ןעוועג זיא רע .רעמיצ ןיא ןיירא זיא ָאט
 עדנור ןייז טקערעב ןעבָאה רָאָאה ענעדייז עצרַאװש .דניק סעכיל

 -רַאװש עסיורג רָאָאַּפ ַא ןוא ןעקָאל עגיצנאלנ עטלעזיירקעג ןיא טכיזעג

 רעטנוא ןופ טקוקעגסיורא ןעבָאה ןעגיוא עדלימ ןוא ענידרעיימ עצ -

 ןיא טקילבעגניירַא טָאה רע ןעו ,ןעמערב ענעטעמַאס עגנאל ענייז
 ןיא ןיירא זיא רע ןעוו טקוקענמוא נירעגיינ ךיז טָאה רע ,רעמיצ
 סָאד ןוא ךעלדיילק עטרילָאק ןיא ןָאהטעגנָא ןעוועג זיא רע .רעמיצ

 -וצ ןייז .טלַאטשעג רעכילבעיל ןייז וצ ןח רהעמ ְךָאנ ןעבעגעג טָאה

 ַא ןעוועג זיא רע זַא ןעזיוועג טָאה קיִלבנָא רעשימָאק ןוא רעכיליורט

 .תיבה לעב ןייז ייב גנילבעיל

 ןוא ןעפורעגסיוא יבלעש ,רמ טָאה ,וָארק םישזד ! ָאלעה --
 .ןעביורטנייו לעטניב ַא ןעפרָאװענוצ גנידנעפייפ ייברעד םהיא טָאה
 רעשידניק רעצנַאג ןייז טימ טָאה ?עגניא רעד .ףיוא סָאד בייה ,םהענ
 ןייז דנערהעװו ,ןעביורטנייוו יד וצ ןָאהטענ גנורּפש ַא טייקלענש
 .טכאלעג טָאה רעטסַאמ

 ! וָארק םישזד ,רעהַא םוק רעטציא ---
 -עלג ןעמונעג טָאה רעטסַאמ ןייז ןוא ןעננאגעגוצ זיא דניק סָאד

 .ןעשטשַאל םהיא ןוא רָאָאה ענעדייז ענייז ןעט

 ןעצנַאט טסנעק ֹוד יו ןררעה םעד גייצ טצעי ,םישזד ,ונ --
 .ןעגניז ןוא

 ןוא עדליוו ענעי ןופ ענייא ןעגניז וצ ןעננאפעגנָא טָאה לעגניא רעד
 סע טָאה ןוא ךילנייוועג ןענניז סרעגענ יד עכלעוו רעדעיל עשימָאק
 -ימָאק טכַאמעג ייברעד ןוא עמיטש רערהאלק רעכייר ַא טימ ןעגנוזעג
 .רעּפרעק ןעצנאג םעד ןוא םינּפ ן'טימ סעיַאװַאה עש

 "וצ דניק םעד טָאה ןוא ןעפורעגסיוא יעלַאה טָאה ! אווַארכ --

 .שזדנַארַא לעקיטש ַא ןעפרָאװעג
 רע ןעו ,טהעג ָאשזדוק לעקנָא רעטלא רעד יו העג טצעי ---

 .טגָאזעג רעטסַאמ ןייז טָאה ,םזיטַאמור טָאה
 טלעדנאוורעפ ךיילנ ךיז ןעבָאה דניק םעד ןופ רערילנ עכייוו יד



 7 ןָאטס רעשטיב טעיררעה -

 ךיא .עיצַאטנאלּפ ןייז ןעפיוקרעפ טזומעג טָאה רעכלעוו ,ןַאמ א ןופ
 ,רימ טוייוו סָאד .ראלָאד טרעדנוה סקעז ןעמוקעב םהיא ראפ בָאה
 .םורפ תמא זיא רע ןעוו לעקיטרא רעטוג א זיא רעגענ רעמורפ ַא זַא

 ןעבעג סע ביוא ןעד .?עקיטרא רע'תמא רעד םָאט זיא ןאד --
 טשרע .טגָאזעג יבלעש .רמ טָאה ,סיווענ םָאט סע זיא סרעגענ עמורפ

 ןענעוו יטעניסניס ןיא טקישעג םהיא ךיא בָאה רעטניוו םענעגנַאגרעפ
 -ָאד טרעדנוה ףניפ ןעננערב טפראדעג רימ טָאה רע .ןעכאז-סטפעשעג
 ךיא לייוו ריד יורט ךיא ,טנָאזענ םהיא וצ ךיא בָאה ,םָאט, .רַאל
 טינ ךימ טסעוװ וד זא ,סייוו ךיא ןוא טסירק ַא טזיב וד זַא ביולג
 ןעוועגנ ןיב ךיא .ןעמוקענקירוצ גיטכיר ךיוא זיא םָאט ".ןעגירטעב
 זַא ,טסואוורעד רעטעּפש ךיז בָאה ךיא .,ןָאהט סע טעװ רע זַא רעכיז
 ךָאנ ןעפיולטנע לָאז רע זַא טדערעגנָא םהיא ןעבָאה סלרעק עטכעלש
 ַא טינ הטאררעפ רע זַא ,טרעפטנעעג ייז טָאה רע ןוא ,ַאדַאנַאק
 ,ןהעטשעג ןעפָא זומ ךיא .ןעיורטוצ םהיא וצ טָאה רעכלעוו ,ןררעה
 רהיא .,ן'םָאט ןופ ןעדייש וצ ךיז רייפ ךילצרעה רימ טוהט סע זַא
 טייז רהיא ביוא ,יעלַאה ,בוח ןעצנַאג ן'ראפ ןעמהעננא םהיא טפראד
 .ןעסיוועג ןופ ןַאמ א

 ןַאמסטפעשעג ַא יוו ןעסיוועג ?עיפ יוזא ףיוא בָאה ךיא ,לעוװ --
 טמוק סע בוא זא ,לעיפ ױזַא ףיוא טסייה סָאד .,ןעבָאה סע ףראד

 טָאה ,ןרעווש וצ סָאװ ףיוא ןעסיוועג גונעג ןייז לָאז ,ןרעווש וצ סיוא
 ןיב ךיא .ןָאט ןעטפַאהסאּפש ַא ןיא טגָאזעג רעלדנעהנעפאלקש רעד
 טימרעד והט ךיא ןעוו ,זיא ךילגעמ סָאװ סעלַא ןָאהט וצ טיירעב
 טהעז ,ךימס טעב רהיא סָאװ סָאד רעבָא ,דניירפ ַא טייקגילעפעג ַא
 טָאה ייברעד .רעווש ךילקריוו ,רעווש וצ ?עסיבַא ןיוש זיא ,רהיא
 ביז טָאה ןוא ץפיז ַא ןעזָאלעגסױרַא ןעקנעדכָאנ טימ רעלדנעה רעד
 .ןעפנַארב לעסיבַא ְּךָאנ ןעסָאגעגנָא

 טכערוצ ןעלָאז רימ זא ,ןעד רהיא טליוו יו ,יעלַאה ,לעוװ ---
 *עג ןעגייווש ןעגיהורנוא ןעצרוק ַא ְךֶאֹנ יבלעש .רמ טָאה ? ןעמוק
 : / .,טנערפ

 וצ בָאנוצ ַא סלַא עלעדיימ ַא רעדָא עלעגניא ַא טינ רהיא טָאה --
 | ? ן'םָאט

 ,ןעבעגקעווַא ןרעג ןעלעוו טלָאװ ךיא סָאװ דניק ַאזַא ,םוה --
 הטיונ ערעווש יד רָאנ סע זיא גידנענָאז תמא םעד .טינ ךיא בָאה





 ,יעלַאה ןוא יִבלעש .רֶמ
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 ןייז טגייצעג רהאלק ןעבָאה עכלעוו ,עקירדסיוא עבָארג טימ טצונעב
 .רעטקַארַאכ

 ערעדנַא ץנַאג א ןעוועג ןיוש זיא ,יבלעש ,רמ ,ןַאמ ךערעדנַא רעד

 יד ןוא ,ןַאס רענייפ ַא זיא רע זַא טנייצעג טָאה םינּפ ןייז .ןָאזרעּפ
 -יפנעמרעפ ַא ןעוועג זיא רע זַא ןעזיוועג טָאה רעמיצ ןופ גנוטכירנייא
 ןעטסנרע ןייא ןיא טפיטרעפ ןעוועג ןענייז רענעמ עדייב .ןַאמ רעכ
 .ךערּפשעג

 יבלעש .רמ טָאה ,ךיא קנעד ,ןרעוו טכַאמעג ךָאז יד ןעק ױזַא --
 7 .טגָאזעג

 ןפוא םושב ךאז יד ןעק טרא ַאזַא ףיוא זַא ,קנעד ךיא ןוא ---
 ייברעד טָאה ןוא טרעפטנעעג רערעדנַא רעד טָאה ,ןרעוו טכַאמעג טינ
 .טכיל ןעגעג ןייוו זָאלנ א טכארטעב

 רעכילנייוועגנוא ןייא זיא םָאט ! יעלַאה ,רהיא טדער סָאװ ---
 ןוא רעכילרהע ןא זיא רע .הטרעוו סיוועג רע זיא דלענ סָאד .ןַאמ
 טפאשהטריוו עצנַאג ןיימ טהעג גנורהיפ ןייז רעטנוא .שנעמ רעגיהור
 .רענייז ַא ךָאנ יו

 טָאה ,ןענייז סרעגענ יד יו ךילרהע ױזַא יאדוא טניימ רהיא ---
 .ןעפנארב זָאלג ַא ןעסָאנעגנָא ייברעד ךיז טָאה ןוא טגָאזעג יעלאה

 רעטוג ַא זןיא םָאט .ךילרהע- זיא רע זַא ןייפ ךיא ,ןייג --

 ףיוא ןעוועג ןערהָאי רעיפ ראפ זיא רע .לרעק רעמורפ רעניסיילפ ןוא

 -קריוו רע זיא ךיא ביולנ ,ןא ןאד ןופ ןוא גנולמאזרעפ עזעיגילער ַא
 ןעגנאפעגנָא םהיא ךיא בָאה ןָא טייצ רענעי ןופ .םורפ ןערָאװעג ךיל
 -וצמורַא םהיא ביולרע ךיא ןוא ,דרעפ יד ,זיוה יד ,טלעג ןעיורט וצ
 ןוא יירט זיא רע ןַא ןענופענסיוא בָאה ךיא .?ארעביא יירפ ןהעג
 | .סעלא ןיא ךילרהע

 עמורפ ָאד ןענייז סע זַא טינ ןעביולג ,יבלעש ,ןעשנעמ ךס א --

 רעד טיט ךַאמ ַא ןעבענעג טָאה ןוא טגָאזעג יעלאה טָאה ,סרעגענ

 ןעשיווצ .ביולג ךיא רעבָא ,רעטרעוו ענייז ןעניטפערקעב וצ דנַאה
 ךָאנ טקישעג טייצ עטצעל יד בָאה ךיא עכלעוו ,סרעגענ קאּפ םעד
 ענייז טגָאזעג טָאה רעכלעוו ,?רעק ַא סָאהענ ךיא בָאה ,סנעילרָא

 רע .ןערעה וצ םהענעגנא ןעוועג זיא סע סָאד ,ןהעש ױזַא תוליפת
  *עגנ ךיוא רימ טָאה רע .ןַאמ רעגיהור ןוא רעטונג ַא ןעוועג ךיוא זיא
 גיליב טפיוקענ םהיא בָאה ךיא ןעד ,דלענ עמוס עשביה א טכארב



 ןיּבעק סיםָאמ לעקנָא
 | רעדָא |

 .אקירעמא ןיא ןעוואלקש עצראווש יד

 ,לעטיּפנק רעטשרע

 .ןעלהיפעג ןהָא שנעמ ַא

 ,--8 לעטרעטש ןיא ,רַאורבעּפ טָאנָאמ ןיא דנעבא ןעטלַאק ַא ןיא
 ןעסעזעג רעמיצ ןעטרילבעמ ןהעש ַא ןיא ןענייז ,יקָאטנעק טייטס ןיא

 רענייק ןיא ייז רעסיוא ,ןייוו ןעקנורטעג ןעבָאה ןוא רענעמ ייווצ
 ןעטסנרע ןייא ןערהיפ טזומענ ןעבָאה ייז .רעמיצ ןיא ןעוועג טינ
 .ןרעדנַא ןופ רענייא טנעהָאנ רהעז ןעסעזעג ןענייז ייז ןעד ,ךערּפשעג

 -עג קרַאטש רעבָא רעכיוה ןייק טינ ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא
 רעכלעוו ,םינּפ ןעבָארנ א טַאהעג טָאה ןוא ןַאמס רעטיוב

 -לעזַא עכלעוו טיס ,תולדג עניימעג ענעי ןענָארטעגנ ךיז ףיוא טָאה

 עלָאר ַא ןעלעיּפש ייז זַא ןענייצ ןעליוו ןוא ןעריצלָאטש ןעשנעמ עכ

 רעדיילק ענייז ןוא טצוּפעג ענדָאמ וצ ןעוועג זיא רע .טלעוו רעד ןיא
 רעיולב ַא ,טסעוו עטרילאק ַא : ןעברַאפ ענעדעישרעפ ןופ ןעוועג ןענייז
 עועיד .ףיילש םענדָאמ ַא טימ ןוא ךעלטניּפ עלעג טיס טאוװארק

 *ייז .גנוטלַאה ס'ןַאמ םעד טימ טמיטשעג טָאה גנודיילק ערַאברעדנָאז
 ןופ ןוא ןעגניר עלעיפ טימ טקערעב ןעוועג ןענייז רעגניפ עבָארג ענ
 עלעיפ טימ טייק ענערלָאג ערעווש ַא ןעגנַאהעגּפָארַא טָאה טסעוװו ןייז

 טָאה רע ןעוו .ןערָאלַָאק ענעדעישרעפ ןופ סעקצאצ ענעגנַאהעגנא
 טלעגנילקעג טָאה ןוא טייק רעד טימ טלעיּפשעג ךיז רע טָאה טדערעג

 ךיז טָאה רע ןוא גיזיירג ןעוועג זיא ךארּפש ןייז .סעקצָאצ יד טימ



 סינכייצרעפ סטלטהניא

 עט עעט.שטשעעע עב 6 אי ןַאמסילאט רעד
 וע ען יסַאק ןוא ענילעמע
 עי א עא טויהיירפ
 עשרה ךוזרעפ רעד
 עי ,ש,ששש גע עג לַאפנייא ןייא

 עטליכע קעש א שי רעריטרַאט רעד
 עי יט עטנש טא. עט. רעטסַאמ רעגנוי רעד
 עק א טא ...1,...ויעטנושעגיסותמ א
 טאש שטעט ןעטַאטלוזער יד

 א העי עא יט טא רעיירפעב רעד
 יי יי עי ישר ןעגנוקרעמעב-סולש

 אי יע יע רעצעזרעביא ןופ טרָאװ-סולש
 וָאטס רעשטיב טעיררעה ןופ גנוביירשעב-סנעבעל עצרוק

 ... "ןיבעק ס'סָאט לעקנָא ןופ ןענָאזרעּפ יד ןעגעוו
 .. "*ןיבעק ס'םָאט לעקנָא  ןעגעוו ןעגָאז רענגעג יד סָאװ

 א טי ש ... רעצעזרעביא ןופ גנוקרעמעב-סולש
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 סינכייצרעפ טלאהניא

 עין עא עא ןעלהיפעג ןהָא שנעט ַא
 הי א עא א טאטע עק טא רעטומ וד

 שער א עט טשנא  .טש רעטאפ ןוא ןַאט

 0 2 עו ןיבעק ס'סָאט לעקנָא
 אשי הרוחס-ןעשנעט ןופ ןעלהופעג יד

 עט. שטעג גנוקעדטנע יוד

 עט, עטר ףּפמַאק ס'רעטוט רעד
 עט עג ןעפוולטנע ס'אזילע
 לע טי שנעט ַא ךיוא זוא רָאטַאנעס ַא

 יע ןעמונעגוצ טרעוו םוהטנעגיוא סָאד

 4 גוהורנוא טרעוו חרוחס עגידעבעל יד

 2 28 ....-..לעדנַאהנעװַאלקש רעד
 טעטש סרעקייוק יד ןופ הףרָאד רעד

 2 א ,,.. עי. .עגילעשודיאטע

 עט .....רעטסַאמ רעיינ ס'םָאט

 2 באטעטעעק ש סעסומ עיינ סם'םָאט
 א עט 2 גנוגידייהטרעפ ס'ןַאט ןעיירפ םעד

 0 א אהה גנוניימ ס'אילעפא סומ

 יע ןעגנוניימ ערעטייוו ס'אילעפא סימ

 טע ע עשא ;,, 6 0226 66. 4196 ,וטסאסט

 2 א שא ע עט 2  ע 4 וקָאטנעק

 ןעקלעוורעפ ןעמולב יד ,טנעקירטרעפ זָארג יד

 יע ןעטאש רעדנעהעגסיוארָאפ רעד

 06, 4 ענילעשזרנאווע עניילק יד

 222 4 טיוט

 6.6 סה אש 0 6 היפ

 סט. ים יש יט יא יפ
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 זז

 .ןעכארפש גיצנַאװצ ןיא ןייז "ןיבעק ס'םָאט לעקנָא , טעװ טצעי

 .עטסגיצנַאװצ יד ןייז טעוװ ךארּפש עשידיא רעזנוא

 עלַא ןעבעגעג רימ בָאה קרעוו ןעזעיד ןופ רעצעזרעביא סלַא ךיא
 יו םינ ; טסקעט ן'כָאנ גיטכיר ןייז רע לָאז שידיא ןיא זַא עהימ
 ןופ ןעמָאנ םעד רָאנ ןעגָארט עכלעוו ,ןעגנוצעזרעביא עשידיא עלעיפ

 .לַאניגירַא םעד טימ תוכייש גינעוו רהעז ןעבָאה ןוא קרעוו ַא

 טעיררעה יו טקנוּפ "ןיבעק ס'םָאט לעקנָא  זיא שידיא ןיא

 זיױלב ןענייז סע .שילגנע ןיא ןעבעירשעג םהיא טָאה וָאטס רעשטיב

 ןירעסאפרעפ יד ואוו ,ןעגנורעדנע עניילק ענינייא ןערָאװעג טכַאמענ

 סָאד ןוא ,תוריקח עזעיגילער עכילטסירק עפעיט ןיא ןיירַא ךיז טזָאל

 ןעשידיא ן'ראפ דנעסַאּפ ןייז לָאז קרעוו סָאד םוא ,גיהטיונ ןעוועג זיא

 .רעזעל
 .טפפַאי .י



 ערעררָאפ/

 ןעט20 םעד טלעוו רעד ןיא סיורא זיא "ןיבעק ס'םָאט ?עקנָא
 . "רעה ןירעפאפרעפ רעסיורג רעד ןופ ןעבעירשעג זיא ןוא 1852 ,ץרעמ

 -עג ןערָאבעג זיא יורפ עטכַאנעב-ךיוה רעזעיד .וָאטס רעשטיב טעיר

 ,ילוי ןעטשרע םעד ןעברָאטשעג זיא ןוא ,1811 ,ינוי ןעט14 םעד ןערָאװ

 יו דהעמ טָאה וָאטס סעסימ .רהָאי 85 ןופ רעטלַא םעד ןיא ,6

 -רעד ןוא ןעוואלקש ןעשיווצ טכארברעפ ןערהָאי ערהיא ןופ טפלעה יד

 יו ױזַא .ךרוד ןוא ךרוד עגארפ ןעוואלקש יד טנעקעג יז טָאה ראפ

 יז טָאה ןעלהיפענ עכילשנעמ עסיורג טימ יורפ א ןעוועג זיא יז

 ןעגנַאגעב ןענייז עכלעוו ,ןעטַאהטלעױרג יד ןופ ןעטילעגנ ךילקערש
 עזעיד ןעסָאלשעב טָאה יז ןוא ,עכילקילגנוא יד ןענעג ןערָאװעג
 .טלעוו יד רַאפ ןעכַאמ וצ טנאקעב ןעטַאהט-לעיורג

 זיב ,ךוב רהיא ראפ ?אירעטאמ ןעבעילקענ ןערהָאי עגנאל טָאה יז
 -ערטוצסיורַא ףיוא ןעטקאפ גונעג ןיוש טָאה יז זַא ,ןעהעזעג טָאה יז
 ןרעו ןענעק ןעשנעמ טייוו יו ןעזייוועב ןוא טלעוו רעד ראפ ןעט

 -ייז עכלעוו ,ןעשנעמ עטצישעבנוא ,עכילקילגנוא ןעגענ תוער תויח
 סָאד ןעבָאה ןוא דנאל רעייז ןופ ןערָאװעג ןעמונעגוצ דלאוועג טימ ןענ
 .טיוה עצרַאוװש ַא ןעבָאה וצ קילגנוא

 ןעכילקערש ַא טכַאמעגנָא רע טָאה ,סיורא זיא ךוב רעד ןעוו
 טרָאװ רעדעי זַא טסואוועג טָאה ןעמ .טלעוו רעצנאג רעד ןיא םרוטש
 ןערעוו םהיא ןיא יוװ ,ןעטקַאפ עכילקערש עכלעזַא ?הָאוובָא ,תמא זיא

 ךוב רעד ץיה רעכלעוו טימ .ךילביולג םיוק ןעוועג ןענייז ,טכארבעג
 רהֶאי ראֲאּפ א ןיא זא ,טקאפ רעד טזייוו ,ןערָאװעג טּפַאכעג זיא
 ןָאילימ ףניפ ןוא ןעכארּפש ןהעצניינ ןיא ןערָאװעג טצעזרעביא רע זיא
 גנוטיירברעפ עסיורג ַאזַא .ןערָאװעג טפיוקרעפ ןענייז ןעראלּפמעזקע
 ,טכייררע טיִנ ךוב ןייק ְּךֶאנ טָאה
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